
copyright Cira Almenti 

PANE AL PANE I-1 
 
 

 
 
 
 

Corso di italiano del ventunesimo secolo  
per studenti finlandesi adulti 

 
senza conservanti, coloranti né zuccheri aggiunti 

fatto a mano da Cira Almenti 
con l’aiuto di: 

Tarja Jolma, Matti Rämö e studenti  
 
 
 
ISBN 978-952-92-7878-7 
 

 
 
 



copyright Cira Almenti 

Cira Almenti  Pane al pane   
 
2000-luvun italian kielen kurssi aikuisille suomalaisille oppijoille. 
Ei lisätty sokeria, säilöntäaineita eikä väriaineita. 
 
käsin tehty. Kiitokset avusta Matti K. Rämölle, Tarja Jolmalle ja opiskelijoilleni 

 
Simboli usati nel testo Tekstissä käytetyt symbolit: 
 
 
  tabella provvisoria incompleta  väliaikainen, epätäydellinen taulukko 
  (contorno tratteggiato  katkoviiva) 

forma più bella (detta irregolare)  muita kauniimpi (ns epäsäännöllinen) muoto  

attenzione!  HUOM!  KIELIoppia & KIELENkäyttöä 
 

 attività di ricerca (in gruppo)  tutkija(tiimin) tehtävä 

   rifletti/domanda  mieti/kysymys   

soluzione/risposta ratkaisu/vastaus 
 

   contrario  vastakohta 
     esercizio  harjoitus   

      
  femminile  feminiini     maschile  maskuliini    
  
  fem. plurale  fem. monikko    masch. plurale  mask. mon. 

 un consiglio  neuvo    struttura  rakenne 
 

“keksitty sana”  (kursivoituna ja lainausmerkeissä)  
esim. kun suora käännös on mahdoton 
 
Ø (nolla) ei ole mitään (silloin, kun odotettaisiin olevan jotakin esim. artikkeli) 
 

 fonetiikkaa, foneettinen kysymys 
 

lena   sanan paino on merkitty pisteellä  

 

lyhenteet: 
 
cfr (confronta) vrt. 
etc.  jne. 
pag. (pagina) sivu 
pagg.  sivut 
vedi  ks. 
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Pari sanaa Pane al Panesta 
                  
Pähkinänkuoressa 
 
Pane al Panen menetelmä perustuu ajatukseen, että omalla aktiivisuudella hankittu tieto jää 
mieleen paremmin kuin passiivisesti omaksuttu. Harkitsemalla, järkeilemällä ja tekemällä 
huomaat, kuinka pitkälle  pääset omilla kyvyilläsi. 
 
20 unità  
 
Pane al Pane I ja II jakautuvat kumpikin 20 osaan. Osat ovat unità eli kokonaisuuksia, joissa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Omaksuaksesi uusia asioita sinun on käsiteltävä koko lukua – 
unohtamatta edellisiä. Jokaiseen lukuun  kuuluu Powerpoint-esitys, joka tukee sanaston ja 
kieliopin omaksumista. En aio julkaista Powerpoint-esityksiäni nettiin. Materiaali ei ole tarkoitettu 
itse- eikä etäopiskeluun vaan käsiteltäväksi tunneilla. 
 
Tekstin ymmärtämisestä 
 
Kun kuuntelet ja luet uutta tekstiä, ole kärsivällinen. Älä yritä ymmärtää kaikkea ja heti, äläkä 
pysähdy miettimään jokaista tuntematonta sanaa. Lauseiden ja sanojen merkitys avautuu 
vähitellen asiayhteyden, kuvasanastojen, sanastotehtävien, vastakohtaparien ja kielioppiselitysten 
avulla.Turvaudu myös muihin vieraisiin kieliin, joita osaat. Italian ja muiden indoeurooppalaisten 
kielten (esim.englannin, ranskan ja saksan) rakenteessa ja sanastossa on paljon yhtäläisyyksiä. Jos 
haluat muistaa uudet sanat, yritä yhdistää ne mielessäsi mieluummin kuvaan tai tilanteeseen kuin 
suomennokseen. Käytä sanakirjaa vasta, kun mikään muu ei auta. 
 
Tekstien alla olevat sanastot on jaettu usein eri ryhmiin: verbit, substantiivit ja adjektiivit sekä 
adverbit, konjunktiot ja ilmaisut. Sanoille, jotka sinun oletetaan jo tuntevan, ehdotetaan kaksi tai 
kolme käännöstä, joista sinun tulee valita sopivin. Näin et unohda tarkistaa sanojen asiayhteyttä 
etkä pääse nukahtamaan. Kansainvälisiä sanoja, jotka kuka tahansa tunnistaisi (esim. musica, 
matematica, chirurgo, stazione, museo), ei ole suomennettu. Jotkut sanat on käännetty 
englanniksi, jotta italian ja englannin sanan samankaltaisuus tulisi esiin (esim. possibilmente - 
possibly), tai silloin kun sanalle ei löydy tarkkaa vastinetta suomeksi  
(avere - to have). 
 
Kieli on sosiaalista toimintaa, siksi ryhmässä opiskelusta on hyötyä. Vaihda tietoja ja 
kokemuksia  – opettajalta voi kysyä asioita, jotka eivät yhteistyöllä selviä. Kysy ja ehdota – älä 
kärsi hiljaa.  
Pane al Pane on syntynyt ja kehittynyt  ”kentällä” opiskelijoiden kysymyksistä, ehdotuksista ja 
palautteista. Ja sen kehitys jatkuu. 
 
Sanakirjoista 
Italian työterveyslaitos - tai sinnepäin 

Italia–suomi–italia-sanakirjat ovat suppeita, eikä niistä löydy 
riittävästi käyttöesimerkkejä, joten sanakirjasta opittuja sanoja voi 
herkästi käyttää väärin. Joka kielessä on sanoja ja ilmauksia, joita ei 
voida kääntää kirjaimellisesti toiseen kieleen: Esimerkiksi kyyti, edes, 
lenkkisauna, työterveyslaitos, palotarkastaja, kesämökki ja karpalo 
ovat sanoja, joilla ei ole vastinetta italiassa.  

 
UTELIAISUUS  

ON TIEDON 
ÄITI 
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Päinvastoin sanoilla ecco, rispettivamente, magari, commendatore, trippa, saracinesca ja 
carabiniere ei ole vastinetta suomessa. Jos sanaa ei voida kääntää, se täytyy selittää. Jos osaat 
englantia hyvin, käytä kotonasi isoa italia–englanti–italia-sanakirjaa: Siitä löydät enemmän 
esimerkkejä ja italian kansainvälisiä sanoja. Jos aiot jatkaa italian opiskelua, hanki opiskelijoille 
tarkoitettu DIB-perussanakirja.(T.De Mauro & G. Moroni, Dizionario di Base, Paravia), tai iso 
sanakirja, esimerkiksi Garzanti 2007. On olemassa hyviä online-sanakirjoja, mutta niiden osoitteet 
muuttuvat jatkuvasti. 
Kieliopista 
 
Kielioppia ei tarjota tässä teoksessa valmiiksi pureskeltuna, vaan usein sinun tulee itse etsiä 
toistuvat kielioppiseikat ja järkeillä, mikä sääntö niiden taustalla on. Esimerkit on valittu tarkoin ja 
esitetty sellaisessa järjestyksessä, että pystyt päättelemään oikean ratkaisun. Joskus kielioppi 
esitetään ongelmana, joka sinun tulee ratkaista. Yritä ensin itse ja sen jälkeen vertaa 
johtopäätöstäsi kirjan tekijän ratkaisuun. Ehkä sinun on parempi!  ;-)  Kielioppitermejä käytetään 
väärinkäsitysten välttämiseksi. Selityksissä on kuitenkin aina esimerkkejä mukana. 
PS 
Toisin kuin kielioppiteksteissä yleensä, tässä teoksessa feminiini edeltää aina maskuliinia. 
Tarkoituksella. 
PPS 
Jos haluat syventyä kielioppiin, suosittelen WSOY:n Passo dopo Passo-kirjan. Sen kielioppiosio 
on allekirjoittaneen käsialaa. 
PPPS 
Kaikki henkilöiden ja merkkituotteiden nimet on muutettu varmuuden vuoksi. Nimet 
MacSquintosh, Olivelli, Fessari, Rokia, Mike Klakson, Pucci ja Kujitsu eivät siis ole 
painovirheitä. 
 
Mitä tarkoittaa Pane al pane 
 
“Dire pane al pane (e vino al vino)”, kirjaim. “kutsua leipää leiväksi ( ja viiniä viiniksi)” on 
sanonta, joka tarkoittaa puhumista asioista niiden oikeilla nimillä, puhua suoraan. Tämän 
oppikirjan henkilöt ovat tavallisia ihmisiä, jotka puhuvat asioista niiden oikeilla nimillä. Älä siis 
etsi teoksesta imelää postikortti-Italiaa, jota ei ole. 
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PANE AL PANE  I  KIELIOPPILUETTELO 
 
 
Unità 1  
olla-verbi; kysymyspronomini: kuka...? chi…?  
demonstratiivipronomini: tämä     Chi è questa ragazza? 
persoonapronominin subjektimuodon käytöstä  Questa sono io e queste siete voi  
a:han ja o:hon päättyviä substantiiveja    Chi sono queste ragazze e questi ragazzi? 
paino erottaa sanoja toisistaan     ncora  anc ra 
myönteinen vastaus 
 
Unità 2  
määräinen artikkeli (la, il..); e:hen päätyvät substantiivit  la madre, il padre  
epämääräinen artikkeli; artikkelien tehtävä  Giulio è un cugino di Giulia.  
anche-sanan käyttö     Anche Fulvio è un cugino di Giulia. 
ed = e       Queste sono Giulia ed Elena.  
 
Unità 3  
kysymyspronomini: mikä/mitä?che cosa?   
2. taivutusryhmä (prendere); verbien painotus  Che cosa pr ndono? 
heittomerkki; taipumattomia sanoja   Anch'io prendo due caffè. 
kieltosanat no, non, niente    No, non prendo niente. 
nouseva intonaatio kysymyksessä 
prepositiot di, con, a, (al)    una fetta di torta al limone 
 
Unità 4  
artikkelin kaikki muodot  
Substantiivien monikko: oikeinkirjoitusmuutoksia  
l'arancia - le arance; la farmacia - le farmacie 
 
Unità 5  
kysymyspronomini: paljonko…? quanto…? 
1. taivutusryhmä (comprare, costare, pagare)  
oikeinkirjoitus: pagare ja mangiare; prepositiot da, a -Quanto costa una bottiglia di vino da un litro? 
-issima/o-pääte;      -21 euro, è carissima! 
lukusanat 1–10 
 
Unità 6  
kysymyspronomini: mikä (niistä?) quale? quali?   Quali materie insegna? 
kohteliaisuusmuoto; artikkeli ja tittelit   Lei insegna, signor preside?  
3. taivutusryhmä (offrire ) 
avere-verbi;  qualcosa da/di    Avete qualcosa di buono da mangiare? 
artikkelit ja ainesanat  (partitiivi)    Non abbiamo latte. 
 
Unità 7  
ääntäminen ja oikeinkirjoitus 
 
Unità 8   
stare-verbi, tervehdyssanoja; a-prepositio (datiivi)  -Auguri! -Anche a te! 
 
Unità 9  
c'è- ci sono;  troppo, tutti & tutte; un po'   Ci sono tutti i tipi di zaini, ma sono un po' cari. 
adjektiivien vastaavuus; lainasanojen suku ja luku  Questa brioche è buonissima. 
 
Unità 10  
poco, molto; suorat persoonapronominit la lo li le    
questo & quello       Quella maglietta costa poco, la compro. 
senti, senta; lukusanat  11–100     Senta, quanto costa quella cravatta? 

epäsäännöllisiä eli muita kauniimpia verbejä 
 
essere  unità 1 
avere  unità 6 
stare  unità 8 
esserci  unità 9 


