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Language Voices in Europe – Perhe ja asuminen  

 

Lue, mitä Jaana, Jussi, Tiina ja Minna kertovat kodeistaan. Keskustele ja vastaa 

kysymyksiin parisi kanssa. 

Jaana Turunen 

Minä asun mieheni kanssa Kauniaisissa, Espoossa. Me asumme omakotitalossa, 

jossa on kaksi kerrosta sekä pieni takapiha. Alakerrassa on olohuone, keittiö ja 

vessa. Yläkerrassa on kylpyhuone, sauna sekä kaksi makuuhuonetta. Toinen on 

minun ja mieheni makuuhuone ja toinen on tuleva lastenhuone, sillä odotamme 

parhaillaan vauvaa. Olisi mukavaa, jos makuuhuoneemme olisi hiukan suurempi. 

Toivoisin myös suurempaa pihaa, jossa lapsi voisi leikkiä. Muuten talo on oikein 

mukava. 

Kenen kanssa Jaana asuu? 

Kuinka monta huonetta talossa on? 

Mitä Jaana haluaisi? 

 

Jussi Tamminen 

Mä asun mun tyttöystävän kanssa Tampereen keskustassa kerrostalossa. Meillä on 

pieni kaksio, jossa on pieni keittiö, sauna ja parveke. Lähellä on kauppa, pankki ja 

muut tärkeät palvelut, joten sijainti on tosi hyvä. Talo on vanha, mutta huoneisto on 

juuri kunnostettu, joten keittiö ja kylpyhuone ovat kuin uusia. Bussit kulkevat aivan 

talon edestä, eikä junakaan ole kaukana. Olisi mukavaa, jos olisi vähän enemmän 

tilaa, mutta muuten meillä on oikein hyvä asua täällä. 

Missä Jussi asuu? 

Kuinka monta huonetta talossa on? 

Onko talo vanha vai uusi? 

Pitääkö Jussi kodistaan? Mitä hän toivoisi? 
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Tiina Pekkinen 

Asun mieheni kanssa Seinäjoella. Olemme molemmat eläkkeellä. Meillä on kolme 

lasta, mutta he ovat kaikki jo aikuisia ja muuttaneet pois vuosia sitten. Meillä on 

kaksi kissaa. Asumme rivitalossa, ja meille on oikein mukava piha, jonne olen 

istuttanut ruusupensaita ja muutaman omenapuun. Vietän mielelläni aikaa 

puutarhassa istuskellen. Talomme on aika vanha puutalo, mutta vielä melko 

hyvässä kunnossa. Mieheni ja toinen poikani aikovat kunnostaa taloa ensi kesänä. 

Kenen kanssa Tiina asuu? 

Mihin Tiina on tyytyväinen? 

Millaisessa talossa hän asuu? 

Mistä Tiina pitää? 

 

Minna Kuusisto 

Asun vanhempieni luona omakotitalossa Espoossa. Mulla on oma huone. Aloitin 

juuri opiskelut Helsingin yliopistolla, ja mä jonotan opiskelijakämppään. En tiedä, 

kuinka kauan joudun odottamaan. Mun vanhemmat on ihan kivoja ja talossa on 

tilaa, mutta olisi kiva päästä omaan asuntoon. Haluaisin myös asua lähempänä 

yliopistoa ja Helsingin keskustaa. Nyt mun täytyy kävellä vartti ja sitten venata 

bussia, jolla kestää puoli tuntia Helsinkiin. Talvella on tosi ikävää seistä bussipysäkillä. 

Missä Minna asuu ja kenen kanssa? 

Mitä Minna odottaa? 

Mihin Minna on tyytyväinen? Mistä hän ei pidä? 
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