1. tunni tekst (tutvumine – nimi, vanus ja stiviilseisus), viisakusavaldused, koolitus, keeled, murded
E: Tere!
M: Tere, tere!
–

E: Kuidas käsi käib?

–

M: Tänan, hästi, aga sinul?

–

E: Tänan küsimast, pole viga!

–

M: Tore, saame tuttavaks!

–

E: Minu nimi on Elo. Mis sinu nimi on?

–

M: Minu eesnimi on Matti ja perekonnanimi on Hämäläinen.

–

E: Kas ma tohin teid sinatada, või pean ma sind teietama?

–

M: Sinatame, see on mugavam!

–

E: Kas sa oled soomlane?

–

M: Jah, ma olen soomlane, aga sina, kas sina oled soomlane?

–

E: Ei, mina olen eestlane, aga ma elan Soomes.

–

M: Mis linnas sa elad?

–

E: Ma elan Helsingis. Ma olen juba 17 aastat Soomes elanud. Aga Helsingis olen ma
elanud 15 aastat.

–

M: Kui huvitav! Kui vana sa oled?

–

E: Ma olen kolmekümne üheksa aastane. Kus sina elad ja kui vana sa oled?

–

M: Olen 25 aastat vana. Mina elan Turus. Aga pärit olen ma Rovaniemelt. Kust sina
pärit oled?

–

E: Mina olen pärit Eestist. Olen sündinud Tallinnas, kasvanud Tallinna lähedal
maal. Koolis käisin maal. See oli väike kool, ainult 200 õpilast. Keskkoolis käisin ma
pealinnas, koolis mis polnud ei väike ega ka suur, see oli keskmise suurusega.
Ülikooli aga astusin ma juba Soomes. Helsingi ülikool on kõige suurem kool. Ma
lõpetasin ülikooli kolm aastat tagasi. Kus sina oled õppinud?

–

M: Oma haridusteed jatkan ma praegugi. Mina õpin Turu ülikoolis ja lõpetan sellel aastal
kolmanda semestri. Meil hakkab varsti eksamiperiood. Mul on teha viis eksamit ja siis ma
pääsen järgmisele kursusele. Kas sa oled abielus?

–

E: Jah, ma olen abielus ja mul on seitsme aastane poeg. Kas sina oled abielus?

–

M: Ei, ma olen lahutatud. Praegu ma ei ole vaba ega vallaline. Ma kurameerin,
me kihlusime kaks nädalat tagasi (kahe nädala eest). Minu pruut on lesk.
Mina olen tema peigmees. Meie pulmad on ülejärgmisel kuul. Kas sinu
abikaasa on eestlane?

–

E: Ei, minu abikaasa on soomlane, ta on minu endine kursusekaaslane ülikooli päevilt.
Ta on sündinud Poris, aga kui ta oli kahe aastane, kolisid tema vanemad Torniosse. Minu
poeg on nii Soome kui ka Eesti kodanik. Ka mina olen saanud Soome
kodakondsuse.

–

M: Minu endine abikaasa oli poolakas ja tulevane naine on inglanna. Ma räägin
soome, inglise, poola, eesti ja rootsi keelt. Mis keelt sina räägid? Kas sa oskad
paljusid keeli?

–

E: Minu emakeel on eesti keel, minu kodune keel on soome keel, koolis õppisin ma
vene keeles, aga ülikoolis rootsi ja inglise keeles. Kõrvalainetena õnnestus mul õppida nii
saami, ungari, mari kui ka karjala keelt. Need on eesti ja soome keele sugulaskeeled. Minu
isa räägib Põhja-Eesti murret ja minu ema räägib Lääne-Eesti murret. Mina
oskan rääkida kirjakeelt, mis on ametlik- ja teaduslik keel. Aga ma kasutan oma
kõnes palju naljandeid, ütlusi, vanasõnu, fraase, väljendeid. Minu keel on ilmekas.

–

M: Kas eesti keeles on palju murdeid?

–

E: Eesti keeles on murdeid, mis erinevad üksteisest. Kaks suuremat jaotust, on Põhja-Eesti ja
Lõuna-Eesti murrete vahel. Need on lausa erinevad keeled. Põhjaeestlane ei saa aru mida
lõunaeestlane räägib. Teised murded on rohkem tuttavamad. Kas kõik soomlased
mõistavad üksteist?

–

M: Mõistmisest on asi kaugel kui saavad kokku raumakas ja savolane.

–

E: Oli tore kohtuda! Kas sa ka homme eesti keele tundi tuled?

–

M: Oli rõõm sinuga tuttavaks saada. Kahjuks homme ma ei saa tulla, aga järgmisel
nädalal tulen meeleldi.

–

E: Head aega!

–

M: Kohtumiseni!

1. Mis on sinu nimi?
2. Kui vana sa oled?
3. Kas sa oled abielus?
4. Kas sul on lapsi ja kui vanad nad on?
5. Kus sa elad?
6. Kust sa oled pärit?
7. Kus sa oled sündinud?
8. Kus sa oled õppinud?
9. Mis linnas sa elad?
10. Mis linnas sa oled varem elanud?
11. Mis keeli sa räägid?
12. Mis on sinu emakeel?
13. Mis on sinu kodune keel?
14. Kas sa oled soomlane? Kui ei, siis mis rahvusest sa oled?

