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1.  ihminen ja lähipiiri

Mitä juhlissa tapahtuu?

Syntymäpäiväjuhla

kuvassa on syntymäpäiväjuhla. puhu parin kanssa:

• keitä kuvassa on? 

• kenen syntymäpäivä on?

• mitä juhlassa syödään ja juodaan?

• mikä on hyvä lahja?

• mitä mies kuvan keskellä sanoo? mitä muut voivat sanoa?  

Keskustelkaa pienissä ryhmissä, mitä sinun kulttuurissasi yleensä tehdään 

• syntymäpäiväjuhlissa

• häissä

• kun valmistut koulusta?

ketkä osallistuvat juhlaan? mitä silloin syödään ja juodaan? millaista ohjelmaa 
juhlassa on? millaisia lahjoja annetaan?

Pidä puhe

Onnittele ystävää syntymäpäivänä. Suunnittele hänelle onnittelupuhe.

1) tervehdi ja puhuttele juhlaan osallistujia ja kerro, miksi juhlitte ja mikä on juhlan syy.
	 Rakkaat	 ystävät!	 Nyt	 on	 Marin	 20-vuotissyntymäpäivä	 ja	 olemme	 tulleet	

juhlimaan	häntä. 

2) kerro jokin yhteinen muisto. milloin teillä on ollut mukavaa/hauskaa/jännittävää 
yhdessä? 

	 Olen	tuntenut	Marin	jo	5-vuotiaasta	lähtien	ja	hän	on	aina	ollut…

3) kerro jotakin nykyhetkestä ja toivota ystävällesi onnea.
Toivotan	paljon	onnea…	Toivon,	että…

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Tutustuminen

Mieti ensin parisi kanssa, mitkä asiat yhdistävät teitä. Mikä on esimerkiksi 
ruoka, josta te molemmat pidätte? Mihin maahan haluaisitte molemmat 
matkustaa? Kun olette vastanneet kaikkiin kysymyksiin, etsikää yhdessä 
toinen pari ja kysykää heiltä, mitkä asiat heitä yhdistävät.  

mistä ruuasta pidät? me pidämme…

mihin maahan 
haluaisit matkustaa?

haluaisimme matkustaa…

mitä sinä teet usein? me … usein.

        
         

              mitä et tee koskaan? me emme koskaan…

           

           mikä on kiva harrastus? … on kiva harrastus.

mikä on kaunista? … on kaunista.

millaisen auton haluaisit? haluaisimme… auton.

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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mikä on hyvä 
syntymäpäivälahja?

… on hyvä 
syntymäpäivälahja.

mikä aine koulussa 
on kiva?

… on kiva aine.

millaista musiikkia 
haluat kuunnella?

me kuuntelemme…
 musiikkia.

mitä on mukava 
tehdä viikonloppuna?

Viikonloppuna 
on mukava…

mitä on kiva 
tehdä lomalla? lomalla on kiva…

mikä häiritsee sinua? meitä häiritsee, jos…

mikä on kiva ammatti? … on kiva ammatti.

missä sinä käyt usein? me käymme usein…
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Fraasit

Miettikää ryhmässä, mitä sinä vastaat, jos joku sanoo sinulle näin.
 
 

–	Ihminen	ja	lähipiiri



11

Kysymyksiä ja vastauksia

Ryhmässä voi olla 2-9 opiskelijaa. Jokainen opiskelija ottaa vähintään yh-
den kortin, jossa on kysymys ja vastaus. Opiskelija, jonka kysymys alkaa 
numerolla 1, lukee kysymyksensä. Opiskelija, jolla on kysymykseen sopi-
va vastaus, vastaa kysymykseen ja sen jälkeen esittää omassa kortissaan 
olevan kysymyksen. 

1. mikä sun nimi on? joo, puhun vähän. se on minun.

kello on kaksi. mistä sä oot kotoisin? mikä päivä tänään on?

     

mun nimi on julius.  kongosta. tänään on maanantai. 

 

mitä kuuluu? oletko naimisissa? missä sinä asut?

    
 

kiitos hyvää. joo, mä oon naimisissa. turussa, Varissuolla. 

puhutko suomea? kenen kynä tämä on? mitä kello on?

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Perhe

Tehtävä 1. Lue dialogi parin kanssa.

- hei.
- hei. onko sinulla perhe?
- kyllä, minulla on iso perhe: vaimo kaisa, tyttäret helmi ja anne ja poika matti. 

olemme tavallinen suomalainen perhe. onko sinulla perhe?
- minä en ole naimisissa. asun vanhempieni kanssa. meidän kanssa asuu myös 

isoveljeni artur. kuinka vanhat lapsesi ovat?
- kaisa on 12-vuotias, helmi on 8-vuotias ja matti on vielä pieni. matti on vasta 

kaksi vuotta vanha.
- käykö kaisa työssä?
- ei, hän on kotiäiti. matti on vielä liian pieni päiväkotiin. onko isoveljesi opiskelija 

vai työssä?
- hän opiskelee biokemiaa yliopistossa. oli kiva jutella.
- hei hei.
- hei hei.

Tehtävä 2. Kerro omasta perheestäsi mallin mukaan. 

Mielipiteitä asumisesta

Mitä mieltä olet? Lue väitteet ja mieti, mitä mieltä itse olet. Tämän 
jälkeen keskustele parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Oletteko samaa 
mieltä vai eri mieltä? Miksi? Perustele mielipiteesi.  

1. Voin laittaa kaikki roskat samaan roskikseen. 

2. jos roskapussi haisee, voin laittaa sen yöksi rappukäytävään ja viedä vasta aamulla. 

3. tupakointi on jokaisen ihmisen oma asia ja parvekkeella saa tupakoida. 

4. lastenvaunuja saa säilyttää rappukäytävässä. 

5. kotona saa järjestää juhlat. 

6. on tärkeää tuntea oman talon asukkaita ja tervehtiä naapureita.

7. Voin imuroida ja pestä pyykkiä mihin aikaan haluan.

8. kesällä on mukavaa grillata ja viettää aikaa parvekkeella. 

9. oma asunto on parempi kuin vuokra-asunto.

10. on hyvä, että asunnossa on sauna.

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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Järjestyssäännöt 

Katso oman kotitalosi rappukäytävästä talon järjestyssäännöt. 
Kirjoita säännöt tähän.

Keskustelkaa seuraavalla tunnilla säännöistä pienissä ryhmissä. 

mitä säännöissä sanotaan

• yörauhasta

• roskista

• tavaroiden säilyttämisestä

• siivoamisesta

• talon pihasta?

 

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Ongelmia  

Mitä teet seuraavissa ongelmatilanteissa? Keskustelkaa pienissä ryhmissä. 

kello on 23. naapurissa on juhlat ja sinä haluat nukkua.

huomaat kylpyhuoneen lattialla jotakin hyönteisiä.

joku heittää roskapussin ikkunasta pihalle 
ja roskat leviävät ympäri pihaa.

joku soittaa ovikelloa ja haluaa myydä sinulle jotakin.

joku jättää autonsa usein sinun parkkipaikallesi.

lapset leikkivät rappukäytävässä. he huutavat, ajelevat hissillä  
ja juoksevat rapuissa.

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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Suomalaisia sanontoja asumisesta 

Mitä nämä sanonnat tarkoittavat? Milloin voit sanoa näin? Miettikää 
pienessä ryhmässä. 

oma koti kullan kallis.

oma maa mansikka, muu maa mustikka.

kotini on linnani.

kyllä routa porsaan kotiin ajaa.

sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto.

oma tupa, oma lupa.

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Kerro asunnostasi

Kysy parilta hänen asunnostaan.

1. missä sinä asut?

2. millaiset liikenneyhteydet kotiisi on?

3. mitkä palvelut ovat lähellä sinun asuntoa? (koulu, kauppa, kuntosali, urheilupuisto)

4. kuinka kauan olet asunut sinun nykyisessä asunnossa?

5. asutko vuokralla vai omistusasunnossa?

6. kuinka monta huonetta asunnossa on?

7. millaisessa kunnossa asunto on?

8. millainen lattiamateriaali asunnossa on?

9. millaiset seinämateriaalit huoneissa on?

10. onko asunnossa säilytystilaa?

11. onko asunnossa sauna?

12. onko asunnossa parveke? millainen parveke on?

13. missä kerroksessa asunto on?

14. minä vuonna talo on rakennettu?

15. onko talossa hissi?

16. millaiset näkymät asunnosta on?

17. millaisella alueella asunto sijaitsee?

18. onko sinulla pihalla oma autopaikka?

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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Asumistuki

Olet Kelan toimistossa ja haet asumistukea. Tässä on esimerkki 
keskustelusta Kelan virkailijan kanssa. Lue dialogi parin kanssa. 

- päivää.
- päivää. miten voin auttaa?
- minulla on uusi asunto. haluan hakea asumistukea.
- millainen asunto sinulla on? 
- minulla on kaksi huonetta ja keittiö.
- mikä vuokra on?
- Vuokra on 470 euroa kuukaudessa.
- millaiset tulot sinulla on?
- minä saan kotoutumistukea ja minulla on iltatyö, josta saan vähän palkkaa.
- tässä on hakulomake. sinun pitää täyttää se ensin.
- ok.
- sitten tarvitsen myös liitteen vuokrasopimuksesta ja sinun tuloista.
- ok, minä tuon ne myös. kiitos avusta, näkemiin.
- näkemiin.

Muokkaa dialogia niin, että se sopii sinun tilanteeseesi. Vaihda alleviivatut 
kohdat.

Vuokra-asunto   

Olet vuokratoimistossa ja etsit uutta asuntoa. Tässä on esimerkki  
keskustelusta. Lue dialogi parin kanssa. 

- hei. minä haluan vuokrata asunnon.
- hei. millaisen asunnon haluat?
- haluaisin kaksi huonetta ja keittiön.
- meillä olisi yksi tällainen vapaana.
- tämä näyttää hyvältä. milloin voin katsoa asuntoa?
- asunnossa on näyttö huomenna kello kuusi. sopiiko se?
- kyllä se sopii. mikä siinä on vuokra?
- Vuokra on 470 euroa kuukaudessa.
- onko muita maksuja?
- Vesi on 18 euroa per henkilö kuukaudessa ja sähköstä pitää maksaa erikseen.
- kuulostaa hyvältä. tulen katsomaan asuntoa huomenna. mikä on osoite?
- osoite on asuntotie 8. 
- nähdään sitten siellä.
- selvä. nähdään huomenna.

Muokkaa dialogia niin, että se sopii sinun tilanteeseesi.  Vaihda alleviivatut 
kohdat. 
 

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Mikä on ammattisi? Missä olet työssä?

Haastattele opiskelukavereitasi. Käytä kysymyksiä: 
Mikä on ammattisi? Missä olet työssä?
Parisi vastaa esimerkiksi: Olen ompelija. Olen työssä ompelimossa. 
Parisi ammatti ja työpaikan nimi ovat hänen kortissaan.

autonasentaja
autokorjaamo

tiskaaja
raVintolan keittiÖ

opettaja
iltalukio

 

insinÖÖri
insinÖÖritoimisto

poliisi
poliisilaitos

liikemies
oma YritYs

lÄÄkÄri
kaupunGinsairaala

siiVooja
mainostoimisto

kampaaja
kampaamo

Varaston tYÖntekijÄ
Varasto

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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opas
matkatoimisto

hitsaaja
konepaja

mYYjÄ
taVaratalo

rakentaja
rakennusYritYs

lÄhihoitaja
Vanhainkoti

tehDastYÖntekijÄ
tehDas

kokki
koulun keittiÖ

tarjoilija
Baari

lentoemÄntÄ
lentoYhtiÖ

kirjanpitÄjÄ
tilitoimisto

kuljettaja
kuljetusliike

postiVirkailija
posti

 
 

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Ammatit

Opiskelija A
Kuka kukin on?
Kysy pariltasi puuttuvat ammatit.

Malli: 
- mikä on sauli niinistön ammatti?
- hän on presidentti. 

sauli niinistö    ________________________ 

jenni Vartiainen_______________________

lionel messi   jalkapalloilija

arnold schwarzenegger________________

simo leporanta  myyjä

liisa rajala       _______________________

mohamed Farah  urheilija

juri Gagarin   kosmonautti

reijo reppunen  ______________________

maija poppanen  lastenhoitaja

Opiskelija B
Kuka kukin on?
Kysy pariltasi puuttuvat ammatit.

Malli: 
 - mikä on sauli niinistön ammatti?
 - hän on presidentti. 

sauli niinistö             presidentti

jenni Vartiainen            laulaja

lionel messi       _______________________

arnold schwarzenegger   näyttelijä

simo leporanta  ____________________

liisa rajala             opettaja

mohamed Farah ____________________

juri Gagarin       _______________________

reijo reppunen             atk-asiantuntija

maija poppanen  ______________________

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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Laivanupotus

 verbin
 perus-
 muoto →

    minä

     sinä

    
      hän

      me

       te

       he

 
Ohjeet

1. kirjoita ruudukon ylälaitaan 6 eri verbin perusmuotoa.  
2. piirrä ruudukkoon yksi kolmimastoinen, kaksi kaksimastoista ja kolme yksimastoista 

laivaa:
 1 x kolme ruutua = kolmimastoinen laiva
 2 x kaksi ruutua = kaksimastoinen laiva
 3 x yksi ruutu = yksimastoinen laiva
3. Yritä arvata parin laivan sijainti sanomalla sen sijainti, esim. minä kirjoitan 
 jos tässä ruudussa on parin laiva, pari sanoo: ”osuit!” sitten voit sanoa uuden   

sijainnin. jos arvaat oikein koko laivan paikan, laiva uppoaa. pari sanoo: ”upotit!”
    jos arvaat väärin ja ruutu on tyhjä, pari sanoo: ”ohi!” sitten vuoro siirtyy parille. 
    Voittaja on se, joka upottaa kaikki parin laivat. 
 

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Mitä tulee mieleen?

Valitse yksi sana ja sano se ääneen. Parisi vastaa nopeasti ensimmäisellä 
sanalla, joka hänelle tulee mieleen. Sitten parisi valitsee sanan, ja sinä 
kerrot, mikä asia sinulle tulee sanasta mieleen. Kun olette valmiit,  
keskustelkaa siitä, miksi jokin tietty asia tuli sanasta mieleen. 

 

–	Ihminen	ja	lähipiiri

 

kaunis 
nauraa 

jäätelö 
kahvi 

pieni 

äidinkieli 

ahkera 

kala 

tanssia 

sininen 

tietokone laulaa 

uusi 

peruna 

usein 

kello 

silmät 

minä 
opettaja 

 

puu kirjasto 

hevonen 
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Puhu yksi minuutti

Opiskelija saa lapun ja hänen pitää puhua minuutin ajan tästä aiheesta. 
Opettaja voi antaa apukysymyksiä, joita miettimällä puhuminen on  
helpompaa.

Missä?  Miksi? 
Milloin?  Miksi ei?
Millainen?  Kenen kanssa?

Tehtävän voi myös tehdä pienemmissä ryhmissä niin, että yksi opiskelija 
ottaa useamman aiheen ja opiskelijat puhuvat vuorotellen. 

kaunis kaupunki elokuVa

urheilu ja urheilija kiVa kauppa

hYVÄ ruoka koulu ja opiskelu

kiVa harrastus tÄrkeÄ ihminen

tÄrkeÄ esine tÄrkeÄ tapahtuma

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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Viikonloppu Bussimatka

hYVÄ kirja hYVÄ musiikki

raVintola ValokuVa

auto elÄin

juhlat hYVÄ pÄiVÄ

Vaatteet VuoDenajat

Vieraat ja kYlÄilY auttaminen

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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Kysy kaverilta

Opiskelijat työskentelevät pareittain. Toisella on osa A ja toisella on osa B.

Opiskelija, jolla on osa A, kysyy kaverilta kysymyksen, jossa verbi on  
laitettu oikeaan muotoon, esimerkiksi: ”Mitä sinä ajattelet usein?”  
Opiskelija B vastaa ruudussa olevalla sanalla ja laittaa sen oikeaan muotoon: 
”Ajattelen perhettä.”

• tätä tehtävää voi varioida vaihtamalla persoonamuotoa ja aikamuotoa.
• opiskelija voi myös vastata omalla sanalla ruudussa olevan sanan sijaan tai lisäksi.

a

1
ajatella 
(mitä?)

→mitä sinä 
ajattelet?

2
tapaaminen
kahVilassa
→ehdotan 
tapaamista 
kahvilassa

3
etsiÄ

(mitä?)

4
pieni
lapsi

5
huomata

(mitä?)

6
uusi

tuttaVa

7
kaDehtia 

(ketä?)

8
kesÄ ja 

aurinko

9
kantaa
(mitä?)

10
oma

opettaja

11
kiittÄÄ 
(mistä?)

12
ulko-oVi  

13
muuttaa 
(mihin?)

14
Vaate ja

pYYhe

15
pYYtÄÄ
(mitä?)

16
pehmeÄ
sohVa

17
seurata
(mitä?)

18
että…

19
tilata
(mitä?)

20
koti

21
uskoa
(mitä?)

22
hYVÄ

YstÄVÄ

23
Valittaa
(mistä?)

24
hinta

25
VieDÄ
kirjat

(mihin?)

Ihminen	ja	lähipiiri	–	
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B

1
perhe
→minä 

ajattelen 
perhettä.

2
ehDottaa 

(mitä?)
→mitä sinä 

ehdotat?

3
lahja 

kaVerille

4
herÄttÄÄ 
(kenet?)

5
että…

6
jutella
(kenen 

kanssa?)

7
isosisko tai 

isoVeli

8
kaiVata
(mitä?)

9
painaVa 

matkalaukku

10
kertoa

(kenelle?)

11
seura ja 
ruoka

12
  lukita 
(minkä?)

13
iso kaupunki

14
pakata
(mitä?)

15
että…

16
rentoutua

(missä?)

17
urheilu ja 

muoti

18
suunnitella

(mitä?)

19
piZZa ja

CoCa-Cola

20
tuoDa 
(mistä?)

21
että…

22
ValehDella 

(kenelle?)

23
huono
palVelu

24
Verrata
(mitä?)

25
kirjasto

–	Ihminen	ja	lähipiiri
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2.  arkielämä ja asiointi

Kaupunki

Tässä näet kuvan kaupungista. Katso kuvaa ja tee tehtävät kaverin 
kanssa.

1.  kuvaile kaupunkia. mitä sinä näet? millainen kaupunki on?

2.  missä sinä käyt usein?

3.  mitä sinä yleensä teet siellä? mitä teit eilen? 

4.  mitä siellä tehdään?

5.  jos olisit päivän turistina tässä kaupungissa, mitä tekisit?

6.  ajattele, että seisot torilla. piirrä viivat niihin paikkoihin, joissa käyt. Voi myös  
käyttää eri värejä, esimerkiksi vetää punaisella viivan niihin paikkoihin, joissa  
käyt usein, vihreällä niihin, joissa käyt joskus ja sinisellä niihin, joissa käyt  
harvoin tai et koskaan. Vertaa viivoja kaverin kanssa.

7.  kysy kaverilta ”missä … on?” tai ”miten pääsen torilta juna-asemalle?” 
 kaverisi  kertoo sinulle tien. sitten on kaverisi vuoro kysyä. muista sanat: 

oikealle – vasemmalle – suoraan – vieressä – lähellä – välissä – vastapäätä – 
takana – välissä – edessä 

8.  mitä kulkuneuvoja näet kuvassa? millä sinä matkustat usein? mihin matkustat?

9.  kerro, ketkä ovat puistossa. mitä he tekevät?

10. mitä rakennuksia kaupungissa on? 
 puuttuuko sieltä joku tärkeä paikka? 
 onko kuvan kaupungissa jotakin, 
 mitä sinun kotikaupungissa ei ole?

11. puistonpenkillä istuu mies. 
 kerro hänen elämästään. 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Asiointi kaupungilla

Olet kaverin kanssa kaupungilla. Valitse jokin paikka kaupungilla ja kat-
so tehtävästä, mitä sinun pitää tehdä siinä paikassa. Kun olet kertonut 
asian, on sinun kaverin vuoro. 

bussipysäkki:  kerro, mihin olet menossa ja millä bussilla. 
   kysy, milloin seuraava bussi tulee.

hotelli:   haluat varata hotellihuoneen. haluat kaksi yötä ja teitä on kaksi 
   aikuista ja kaksi lasta. tarvitset huoneen ensi kuussa. 
   kysy, kuuluuko aamiainen huoneen hintaan. 

tori:    mihin nainen torilla on menossa? mitä hän on ostanut? 
   mistä hän tulee? kuka hän on? mitä torilla myydään? 
   käytkö usein torilla ostoksilla?

juna-asema:  osta meno-paluulippu ystäväsi luo.

kahvila:   haluat ostaa kupin kahvia ja palan kakkua.     
   pyydä myös lasillinen vettä. 

kirjasto:   kerro, että haluat lainata sanakirjan ja ettei sitä löytynyt
   hyllystä. kysy, onko kirjastossa sanakirjaa ja pyydä, että   
   kirjastonhoitaja varaa sen sinulle.
korkeita 
kerrostaloja:   millaisissa taloissa ihmiset asuvat sinun entisessä kotimaassa?  
   ovatko talot korkeita vai matalia? mistä talot on rakennettu?

koulu:   mitä sinä teit lapsena koulun pihalla, kun oli tauko?

liikenne:   millaista liikenne on suomessa? millaista liikenne on muualla  
   maailmassa? mikä on erilaista?

linja-autoasema:  mihin sinun kotikaupungista lähtee usein busseja? 
   mistä voi keskustella linja-automatkalla tuntemattoman kanssa?  
   mitä sanot aluksi?

pankki:   haluat tallettaa 200 euroa tilillesi. mitä sanot? 

parturi-kampaamo: Varaa itsellesi aika ja kerro, millaisen kampauksen haluat.

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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kauppa:   haluat vaihtaa ison paidan pienempään. mitä sanot?

polkupyörä:  onko sinulla oma pyörä? millainen se on? miten paljon pyöräilet?

puisto:   nuori nainen ulkoiluttaa puistossa koiraa. juttele hetki hänen  
   kanssaan ja kysy hänen koirasta. mikä rotu? mikä nimi? 
   kuinka vanha?

päiväkoti:   kysy, miten lapsen päivä on mennyt. kerro, että lapsesi tulee  
   päiväkotiin vasta noin kello 11 ensi viikon maanantaina, koska  
   hänellä on aamulla varattu aika hammaslääkärille.

ravintola:   haluat varata pöydän ensi lauantaiksi kuudelle hengelle. 
   kysy, olisiko mahdollista saada ikkunapöytä.

sairaala:   Ystäväsi on saanut vauvan. kysy, millä osastolla hän on, missä  
   kerroksessa ja missä huoneessa. mitä voit viedä äidille ja   
   vauvalle lahjaksi?

tavaratalo:   milloin tavaratalo on auki?

tehdas:   millaisia tehtaita sinun kotikunnassa on? mitä siellä valmistetaan?

turistina:   jos sinä olisit turisti, mitä sinä tekisit tässä kaupungissa? 
   mihin menisit?
 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Asiointiharjoituksia 1

Harjoittele asiointia.

1. aluksi suunnitellaan koko ryhmän kanssa yhdessä ”mallidialogi”. mitä yleensä 
sanotaan, kun mennään johonkin paikkaan ja halutaan hoitaa jokin asia?

2. kaikki laput laitetaan purkkiin ja jokainen opiskelija ottaa yhden lapun. opiskelijat 
etsivät itselleen parin (asia ja paikka).

3. opiskelijat miettivät yhdessä, mitä paikassa sanotaan, jotta asian saa hoidettua. 
kun on valmis, laput laitetaan takaisin purkkiin ja opiskelija ottaa uuden lapun ja 
etsii uuden parin.

4. opiskelijat voivat lukea mallidialogin yhdessä ja muutamien avainsanojen avulla 
tehdä oman dialogin. 

huono nÄkÖ silmÄlasiliike

lÄÄkeresepti apteekki

auton katsastus katsastusasema

kukkakimppu kukkakauppa

Vanha, hYVÄ sohVa kirpputori

nÄlkÄ lounaskahVila

lahjakortti Vaatekauppa

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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Mallidialogit 1

Silmälasiliikkeessä

-  päivää.
-  päivää.
-  luulen, että tarvitsen silmälasit.
-  ahaa. mistä sait tämän ajatuksen?
-  kun minä olen koulussa, minä näen huonosti. 
 haluaisin tietää, tarvitsenko silmälasit. 
-  Vai niin. millaisissa tilanteissa et näe hyvin?
-  jos luen kirjaa tai lehteä ja kun katson taululle koulussa, en näe, mitä siinä lukee.
-  ok. Varataan sinulle aika näöntarkastukseen. sopiiko ensi viikon maanantai 

kello 13.30?
-  kyllä, se sopii. kiitos.
-  kiitos, näkemiin.

Apteekissa

-  päivää. minulla on tällainen resepti.
-  selvä, kiitos. odota hetki, niin minä haen lääkkeen. 
-  tässä on annostusohjeet. ota yksi tabletti kolme kertaa päivässä, aina ruokailun 

yhteydessä. on hyvä juoda paljon vettä.
-  okei, kiitos.
-  kiitos, hei. 

Katsastusasemalla

-  hei. minä toin auton katsastukseen.
-  selvä. onko sinulla rekisteriotetta?
-  joo tässä, ole hyvä.
-  kiitos. se tekee 70 euroa. pakokaasutesti kuuluu hintaan.
-  tässä, ole hyvä. 
-  kiitos. jos haluat, voit mennä halliin katsomaan. muuten voit odottaa täällä. 

ole hyvä ja ota kahvia, jos haluat.
-  kiitos.
  ---------------------------------------------
- kaikki on kunnossa. Vuoden päästä uudestaan!
- kiitos, hei.
- hei. 

–	Arkielämä	ja	asiointi



33

Kukkakaupassa

- hei.
- hei.
- minun kaverilla on syntymäpäivä ja haluaisin viedä hänelle kukkia.
- tässä meillä on valmiita kimppuja ja tästä voi valita kukkia yksittäin.
- jos minä otan valmiin kimpun. mitä tämä kimppu maksaa?
- siinä on kymmenen tulppaania. ne ovat kuusi euroa. meillä on ruusukimppu 

nyt tarjouksessa, saat kymmenen ruusua kymmenellä eurolla.
- jos minä otan ne ruusut sitten.
- ok. ovatko ne kauan paketissa?
- joo, ovat.
- laitan niille sitten vettä. 
- ok, hyvä. 
- tässä ole hyvä
- kiitos.

Kirpputorilla

-  minulla olisi kotona yksi vanha sohva, mutta se on hyvässä kunnossa. Voinko 
tuoda sen tänne?

-  joo, totta kai! tuotko sen itse vai haluatko, että me haemme sen? 
-  mitä se maksaa?
-  sohvan nouto on 20 euroa.
-  aha. okei, milloin voitte hakea sen?
-  Vaikka huomenna. mihin aikaan? olemme auki yhdeksästä kuuteen.
-  kello neljä sopisi hyvin.
-  mikä on teidän osoite?
-  se on kierrätyskuja 4.
-  selvä, tullaan sitten huomenna neljältä.
-  kiitti, moi.

 
Lounaskahvilassa

-  hei. päivän lounas, kiitos.
-  11 euroa.
-  saako täällä opiskelija-alennusta?
-  kyllä. opiskelijahinta on 9 euroa.
-  kiva. tässä on opiskelijakortti, ole hyvä.
-  kiitos. hintaan kuuluu salaatti, vesi, leipä ja kahvi.
-  selvä. kiitos.

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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Vaatekaupassa

-  hei. otan nämä.
-  ne tekevät yhteensä 29,90.
-  minulla on lahjakortti, haluan maksaa sillä.
- selvä. eli tämä on viidenkymmenen euron lahjakortti, joten sinulle jää vielä  

20,10 jäljelle. 
-  miten kauan lahjakortti on voimassa?
-  se on voimassa puoli vuotta.
-  okei. kiitos.
-  kiitos, hei.

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Asiointiharjoituksia 2

Harjoittele asiointia.

1. aluksi suunnitellaan koko ryhmän kanssa yhdessä ”mallidialogi”. mitä yleensä 
sanotaan kun mennään johonkin paikkaan ja halutaan hoitaa jokin asia.

2. kaikki laput laitetaan purkkiin ja jokainen opiskelija ottaa yhden lapun. opiskelijat 
etsivät itselleen parin (mitä tehdään ja mikä on oikea paikka).

3. opiskelijat miettivät yhdessä, mitä paikassa sanotaan, jotta asian saa hoidettua. 
kun on valmis, laput laitetaan takaisin purkkiin ja opiskelija ottaa uuden lapun ja 
etsii uuden parin.

4. opiskelijat voivat lukea mallidialogin yhdessä ja muutamien avainsanojen avulla 
tehdä oman dialogin. 

ostaa matkalippu

 

matkatoimisto

aVata pankkitili pankki

Vaihtaa pieni paita isompaan Vaatekauppa

lÄhettÄÄ paketti posti

ostaa lahjakortti taVaratalo

korjata kenGÄt suutari

Vuokrata asunto Vuokratoimisto

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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Mallidialogit 2

Matkatoimistossa

-  hei.
-  hei.
-  haluan matkustaa espanjaan ja tulin kyselemään 
 lentolippujen hintoja.
-  selvä. milloin haluaisit matkustaa?
-  ensi kuussa.
-  ja miten pitkään olisit espanjassa?
-  ajattelin olla noin kaksi viikkoa.
-  tarvitsetko majoituksen vai haluatko pelkät lennot?
-  Vain lennot, meno ja paluu.
-  ok. minä katson, mitä meiltä löytyy.
-  kiitos.

 Pankissa

-  hei. minä haluaisin avata pankkitilin.
-  selvä. onko sinulla henkilöllisyystodistus mukana?
-  joo, tässä, ole hyvä.
-  kiitos. haluatko ihan tavallisen käyttötilin? 
-  joo, se on hyvä. kuuluuko siihen pankkitunnukset, 
 jos haluan maksaa laskuja kotona tietokoneelta?
-  kyllä kuuluu. ja saat myös pankkikortin sekä 
 sähköisen tiliotteen kerran kuussa.
-  kiva. Voinko heti tallettaa 100 euroa?
-  kyllä se onnistuu.

Vaatekaupassa

- hei. minä ostin tämän paidan viime viikolla, 
 mutta se on liian pieni. Voinko vaihtaa sen?
-  onko sinulla kuitti tallella?
-  on, tässä.
-  kyllä sinä voit vaihtaa sen. minkä koon tarvitset?
-  haluan ällän (l). tämä ämmä (m) oli pieni.
-  Valitettavasti meillä on vain ässää (s). 
-  ahaa. Voinko sitten palauttaa tämän ja 
 ottaa jotakin muuta?
-  kyllä se sopii.

–	Arkielämä	ja	asiointi

lentolippu

majoitus

matkustaa

meno

milloin

miten pitkÄÄn

paluu

henkilÖllisYYs-

toDistus

kÄYttÖtili

lasku

pankkikortti

pankkitili

pankki-

tunnukset

tallettaa

tiliote

Vaihtaa

kuitti

koko

l

m

s

palauttaa
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Postissa

-  päivää. minulla on tällainen paketti ja haluaisin 
 lähettää sen marokkoon. paljonko se maksaa?
-  punnitaan paketti ensin ja katsotaan mitä se painaa. 
 se on 3 kiloa. haluatko sen pikapostina vai 
 normaalina postipakettina?
-  mikä ero niillä on? 
-  pikaposti on nopeampi, mutta myös vähän kalliimpi. 
 normaali postipaketti on perillä noin viikon kuluttua.
-  normaali postipaketti on ok.
-  sitten saat täyttää osoitekortin. siihen tulee sekä 
 vastaanottajan että lähettäjän tiedot.
-  näin. 
-  kiitos.  

Tavaratalossa

-  hei. haluaisin ostaa kaverille lahjaksi lahjakortin.
-  tässä on erilaiset mallit. millaisen haluaisit?
-  tämä näyttää kivalta.
-  ja mille summalle laitetaan?
-  30 euroa olisi hyvä.
-  tässä, ole hyvä. kortti on voimassa vuoden ajan 
 kaikissa suomen liikkeissä.
-  kiitos.

Suutarilla

-  päivää. minulta irtosi kengästä korko. 
 Voisitko korjata sen?
-  kyllä se käy. laitan tähän uuden korkolapun.
-  kiitos. ostin kirpputorilta käytetyt luistimet, 
 voisitko teroittaa ne samalla?
-  kyllä sekin onnistuu.

   -----------------------------------
- tässä ole hyvä. teroitin luistimet ja kiillotin kengät 
 ja nyt niissä on hyvät korot.
-  kiitos paljon.

Arkielämä	ja	asiointi	–	

paketti

lÄhettÄÄ

punnita

pikaposti

postipaketti

osoitekortti

Vastaanottaja

lahjakortti

malli

summa

olla Voimassa

liike

irrota

korko

korkolappu

kÄYtettY

teroittaa

kiillottaa
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Vuokratoimistossa

-  minä haluan vuokrata asunnon. 
-  millaisen asunnon haluat?
-  haluaisin kaksi huonetta ja keittiön. 
-  meillä on tällainen.
-  mikä siinä on vuokra?  
-  Vuokra on 470 euroa kuukaudessa.
-  onko muita maksuja?  
-  Vesi on 18 euroa per henkilö kuukaudessa. 
 sähköstä pitää maksaa erikseen.
-  tämä näyttää hyvältä. milloin voin katsoa asuntoa?  
-  asunnossa on näyttö huomenna kello kuusi. 
 sopiiko se?
-  kyllä se sopii. 
-  kiva. tervetuloa näyttöön huomenna. 
-  kiitos. nähdään huomenna.

–	Arkielämä	ja	asiointi

asunto

kuukausi

maksu

nÄYttÖ

sÄhkÖ

Vuokra

Vuokrata
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Tavaratalossa

Tässä näet kuvan tavaratalosta. Katso kuvaa ja tee tehtävät parin kanssa.

1.    kuvaile tavarataloa. mitä sinä näet? millainen tavaratalo on?

2.    mitä osastoja tavaratalossa on? millä osastoilla sinä käyt usein? 

3.   ketkä kaikki ovat töissä tavaratalossa?

4.    jos sinulla olisi paljon rahaa, mitä ostaisit tavaratalosta?

5.    keksi jokaiselta osastolta yksi hyvä lahjaidea. kenelle lahja sopii?

6.    mitä kodinkoneita näet kuvassa? mitä kodinkoneita sinulla on kotona? 
    mikä on tärkein?

7.    ketkä ovat tavaratalossa? mitä he tekevät?

8.    puuttuuko tavaratalosta jokin tärkeä osasto? jos voisit avata uuden osaston,   
   mikä se olisi?

9.    mistä voit ostaa lapselle syntymäpäivälahjan? miten pääset sinne tavaratalon   
   pääovelta (alhaalla keskellä)? mikä olisi hyvä lahja pienelle lapselle?

10. mistä kerroksesta ja osastolta voit ostaa hyvän häälahjan? 

11. missä kerroksessa on musiikkiosasto? mitä siellä on? minkälaista musiikkia sinä
    voisit ostaa? miten kysyt myyjältä jotakin tiettyä esittäjää?

12. missä kerroksessa on kodinkoneita? mitä kodinkoneita voit ostaa tästä     
   tavaratalosta? kuinka paljon ne maksavat?

13. missä on miesten ja naisten vaatteita? millaisia vaatteita osastoilla näkyy? 
    mitä ihmiset tekevät? miten kysyt, jos et löydä sopivaa kokoa?

14. mitä kirja- ja paperiosastolla myydään? miten kysyt, jos et löydä, mitä etsit?

15. mille osastolle sinun täytyy mennä, jos haluat ostaa uuden maton? 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Asiointi tavaratalossa

Olet kaverin kanssa tavaratalossa. Siirry osastolta toiselle ja katso tehtä-
västä, mitä sinun pitää tehdä. Kun olet kertonut asian, on kaverin vuoro. 

kengät ja asusteet (laukut ja huivit): 

• haluat ostaa talvikengät. kerro myyjälle, millaiset kengät haluat ja mitä kokoa.

• ostat uuden koululaukun. kerro myyjälle millaisen haluat ja mikä on sopiva hinta.

• käytätkö kaulaliinaa talvella? millainen sinun kaulaliina on?

kirjat ja lehdet: 

• pyydä, että myyjä näyttää sinulle ne lehdet, joista olet kiinnostunut. 

• kerro kaverille, millaisia kirjoja luet. 

• sinun lapsella on vessahätä. käy kassalla ja pyydä, että he avaavat wc:n oven. 

musiikki, elokuvat ja pelit:

• kysy myyjältä, onko heillä sinun lempilevyä. kysy myös, paljonko se maksaa.

• kerro kaverille, millaista musiikkia sinä kuuntelet.

• pelaatko tietokonepelejä? millainen on hyvä peli?

kodin sisustus:  

• haluat ostaa nojatuolin. kysy myyjältä, onko heillä kotiinkuljetus.

• löydät osastolta hienon lampun, mutta lamput ovat loppu varastosta. 

   kysy myyjältä, voitko tilata itsellesi yhden.

• millainen sisustustyyli on sinusta kiva?

naisten vaatteet: 

• haluat ostaa pitkän hameen. kysy apua myyjältä.

• löydät hienon puseron, mutta viimeinen kappale, joka on sinun kokoa, on 

mallinuken päällä. kysy myyjältä, voitko saada sen. kysy myös, saatko siitä 

alennusta, koska se on mallikappale.

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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• olet sovituskopissa, ja vaate ei ole sopiva. pyydä, että myyjä tuo sinulle toisen 

mallin tai pienemmän tai isomman vaatteen.

miesten vaatteet: 

• olet menossa kaverin häihin ja tarvitset puvun. pyydä myyjältä apua ja kerro  

   hänelle, millaisen puvun haluat.

• kerro kaverille, millainen on sinun mielestä hieno solmio.

• nainen, joka tulee liukuportaita ylös, on hukannut käsilaukkunsa.  

 hän kysyy sinulta, oletko nähnyt sitä. mitä vastaat hänelle?

kodinkoneet:

• ostit viime viikolla uuden mikron, mutta nyt se ei toimi. selitä myyjälle, mitä on   

   tapahtunut, ja kysy, mitä nyt voi tehdä. haluat, että he korjaavat mikron.

• mieti kaverin kanssa, minkä hintaisia kodinkoneet ovat.

kahvila: 

• odotat kaveria kahvilassa, mutta hän on myöhässä. soita kaverille ja kysy, missä

   hän on. kerro hänelle, missä kahvila sijaitsee.

• kahvilassa istuu kaksi ihmistä kahvilla. kerro heistä. miksi he istuvat yksin? 

Lelut ja lasten vaatteet : 

• ostat kaverin lapselle syntymäpäivälahjan. pyydä, että myyjä paketoi sen valmiiksi. 

kysy, mistä voi ostaa syntymäpäiväkortteja.

• kerro kaverille, millaisilla leluilla sinä leikit, kun olit lapsi.

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Muoti ja shoppailu

Vastaa kysymyksiin ja keskustele sen jälkeen parin kanssa. 
Vastasitteko samalla tavalla? Jos ette vastanneet samalla tavalla, miksi?

                 kyllä  Ei

1. seuraan muotia.        o  o

2. tykkään kierrellä kaupoissa ja katsoa vaatteita.   o  o

3. suomessa kaikki vaatteet ovat kalliita.    o  o

4. suomessa on hyviä vaatekauppoja.     o  o

5. pidän värikkäistä vaatteista.      o  o

6. käytän paljon asusteita (huiveja ja koruja).   o  o

7. ompelen vaatteita itse.      o  o

8. pidän kengistä ja laukuista.      o  o

9. Vaatteet kertovat ihmisestä.      o  o

10. ihmiset miettivät liikaa, mitä pukea päälleen aamulla.  o  o

 

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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Ruokailu

Vastaa kysymyksiin ja keskustele sen jälkeen parin kanssa. 
Vastasitteko samalla tavalla? Jos ette vastanneet samalla tavalla, miksi?

                 kyllä  Ei

1. syön aamupalaa joka aamu.      o  o

2. laitan ruokaa kotona joka päivä.     o  o

3. juon vähintään litran vettä päivässä.    o  o

4. syön paljon hedelmiä ja vihanneksia.    o  o

5. kokeilen usein uusia ruokareseptejä.    o  o

6. syön joka päivä ainakin yhden lämpimän aterian.  o  o

7. kotikunnassani on hyviä ravintoloita.    o  o

8. suomessa ruoka on kallista.      o  o

9. kutsun usein ystäviä luokseni syömään.    o  o

10. paras ruokajuoma on maito.      o  o
 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Mitä tapahtui? 

Mieti parin kanssa tai pienessä ryhmässä.
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkielämä	ja	asiointi	–	



46

Mitä tapahtui? 

Mieti parin kanssa tai pienessä ryhmässä. 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Ajankäyttö

Vastaa ensin kysymyksiin a, b, c ja d. 

a) mitä opiskelijat tekevät usein?

b) mitä lapset tekevät viikonloppuisin?

c) mitä työssäkäyvä tekee illalla?

d) mitä nuori tekee usein talvella?

Keksi sitten parillesi kysymyksiä. Valitse yksi aikasana laatikosta ja mieti 
itse henkilö.

mitä ___________________tekee/ tekevät ____________________?

aamulla

aamupäivällä

päivällä

iltapäivällä

illalla

yöllä

maanantaina

tiistaina

keskiviikkona

torstaina

perjantaina

lauantaina

sunnuntaina

arkisin

viikonloppuna

tammikuussa

helmikuussa

maaliskuussa

huhtikuussa

toukokuussa

kesäkuussa

heinäkuussa

elokuussa

syyskuussa

lokakuussa

marraskuussa

joulukuussa 

talvella

keväällä

kesällä

syksyllä

usein

joskus

ei koskaan

aina

harvoin

yleensä

Voit vaihtaa verbimuotoa jos haluat. Voit kysyä esimerkiksi:

mitä hän teki...

mitä tehdään...

mitä hän tekisi, jos…
 

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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Ajanilmaukset A

Kysy parilta tiedot, joita ei ole taulukossa. Kirjoita ne taulukkoon. 
Kerro sitten kaikki, mitä tiedät henkilöistä. 

malli: 
-  mitä hanna tekee huomenna?  -  mitä olli ja peter tekevät kahden tunnin  
-  hän on koko päivän työssä.      kuluttua?
      -  he menevät uimahalliin. 

   -  millainen sää on viikonloppuna?
   -  sää on kaunis ja aurinkoinen. 

Opiskelija A

hanna olli ja peter isaBelle sÄÄ pari

kahDen 
tunnin 

kuluttua

sYÖ 
lounasta

meneVÄt 
uimahalliin

aurinkoinen

huomenna kÄY silmÄ-
lÄÄkÄrissÄ

Viikon-
loppuna

hoitaa 
puutarhaa 

kesÄllÄ
kalastaVat 

ja uiVat 
meressÄ

kÄY 
kotimaassa helteinen

ensi 
sYksYnÄ

aloittaa 
uuDen 

harras-
tuksen

menee 
tÖihin

 

 

–	Arkielämä	ja	asiointi
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Ajanilmaukset B

Kysy parilta tiedot, joita ei ole taulukossa. Kirjoita ne taulukkoon. 
Kerro sitten kaikki, mitä tiedät henkilöistä. 

malli: 
-  mitä hanna tekee huomenna?  -  mitä olli ja peter tekevät kahden tunnin  
-  hän on koko päivän työssä.      kuluttua?
      -  he menevät uimahalliin. 

   -  millainen sää on viikonloppuna?
   -  sää on kaunis ja aurinkoinen. 

Opiskelija B
 

hanna olli ja peter isaBelle sÄÄ pari

kahDen 
tunnin 

kuluttua

opiskelee 
kurssilla

huomenna
on koko 
pÄiVÄn 
tÖissÄ

opiskeleVat 
kurssilla

pilVinen

Viikon-
loppuna

 tapaaVat 
kaVereita

shoppailee lÄmmin 
ja kaunis

kesÄllÄ
nauttii 

aurinGosta

ensi 
sYksYnÄ

meneVÄt 
ammatti-
kouluun

tuulinen 
ja 

sateinen

 

Arkielämä	ja	asiointi	–	
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–	Terveys	ja	hyvinvointi
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3. terveys ja hyvinvointi

käsi, kädet

jalka, jalat

veri

haava

murtuma

paarit

side

ajaa pyörällä

auttaa

hoitaa

itkeä

kävellä

loukkaantua

maata

mennä rikki 

murtua 

nousta 

pyörryttää

sattua 

sitoa 

soittaa

tuijottaa

törmätä

valittaa

Terveys	ja	hyvinvointi	–	

Onnettomuus

kuvassa näkyy onnettomuus. polkupyöräilijä ja jalankulkija ovat törmänneet, kun 
jalankulkija on astunut bussista suoraan pyöräilijän eteen. Bussikuski on soittanut 
paikalle ambulanssin. jalankulkija makaa nyt maassa, ja häntä autetaan. myös poliisi 
on tullut paikalle. pyöräilijä seisoo ja pitelee polveaan, selkääkin särkee. jalankulkija 
on satuttanut pahasti päänsä. joku tuijottaa ja puhuu puhelimeen.  
 
Sanastoa:
 

ajorata 

ambulanssi

bussi

bussikuski

henkilöauto 

hoitaja

hätänumero  

jalkakäytävä

liikennemerkki

matkustaja 

onnettomuus

polkupyörä 

poliisiauto 

poliisi

polkupyöräilijä

pyöräilykypärä 

pyörätie

silmälasit

syyllinen

syytön

pää

selkä

 vatsa

takapuoli
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Sanaston opiskelua kuvan avulla

a)  opettaja merkitsee numeroilla kuvaan asiat, jotka opiskelijan täytyy nimetä itse 
esimerkiksi sanakirjan avulla. 

b)  opettaja antaa opiskelijoille sanat, jotka täytyy sijoittaa kuvaan ja opiskella.

c)  opettaja jakaa opiskelijat pieniin ryhmiin ja antaa jokaiselle ryhmälle tehtäväksi 
laatia 10 sanan listan tietystä teemasta. sanat täytyy sitten opettaa muille. 

• kehonosat ja vammat: 10 sanan lista kuvassa näkyvistä kehonosista 

• henkilöt: 10 sanan lista henkilöistä, joita kuvassa näkyy (myös ammatit)

• Verbit: 10 sanan lista verbeistä

• esineet: 10 sanan lista esineistä

• liikenne: 10 sanan lista liikenteeseen liittyvistä sanoista

Dialogeja

katsokaa kuvaa ja valmistakaa dialogeja pareittain tai pienissä ryhmissä.  
Dialogit esitetään. 

a) Bussikuski ja hätäkeskus 112. Bussikuski soittaa hätäkeskukseen ja kertoo 
onnettomuudesta. 

b) hoitajat ja tyttö. tyttö on loukkaantunut ja hoitajat auttavat häntä. tyttö itkee 
ja valittaa, koska häneen sattuu. toinen hoitaja lohduttaa häntä. toinen hoitaja 
kertoo, mitä on tekemässä.

c) poliisi ja pyöräilijä. poliisi kysyy pyöräilijältä onnettomuudesta ja kirjoittaa 
muistiinpanoja. pyöräilijä on todella vihainen, koska hänellä on kova kiire. 

d)  nainen bussissa kertoo onnettomuudesta puhelimessa ystävälleen. 

–	Terveys	ja	hyvinvointi
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Onnettomuus-sananselitys

onnettomuus soittaa

hÄtÄnumero auttaa

amBulanssi loukkaantua

poliisi tÖrmÄtÄ

jalkakÄYtÄVÄ sitoa

pYÖrÄtie tuijottaa

ajorata Valittaa

sairaskohtaus pYÖrrYttÄÄ

Veri murtuma

Terveys	ja	hyvinvointi	–	
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Puhelu hätäkeskukseen

Lue dialogit parin kanssa.

-  hätäkeskus. miten voimme auttaa?
-  hei, olen alex samoilov turusta. täällä on tulipalo.
-  pystytkö kertomaan osoitteen?
-  en tunne paikkaa.
-  mikä palaa? onko se jokin rakennus?
-  kyllä, omakotitalo palaa.
-  onko jossain kadun nimi näkyvissä?
-  hetkinen, minun täytyy varmasti kävellä vähän katua pitkin. 
 tuolla on se kadun  nimi. tässä lukee merimiehenkatu.
-  mikä on talon numero?
-  43.
-  kiitos. lähetämme sinne apua. Voit nyt sulkea puhelimen.
-  kiitos. hei.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
- auttakaa minua, olen kristiina meier. joku koputtaa oveen ja huutaa.  

minua  pelottaa.
- onko se mies?
- kyllä. en tunne häntä.
- oletko yksin kotona? asutko yksin?
- kyllä.
- missä asut?
- raisiossa. osoite on koulukatu 12 B.
- onko se kerrostalo, omakotitalo vai rivitalo?
- omakotitalo.
- lähetämme sinne jonkun heti, kun auto vapautuu. onko se mies vielä siellä?
- kyllä, hän huutaa koko ajan. hän sanoo: ”ovi auki!”
- mitä hän haluaa?
- ei hän kerro.
- selvä, odota poliiseja. Voit nyt sulkea puhelimen.
- kiitos.

–	Terveys	ja	hyvinvointi
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- hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
- hei, olen laura tuominen. täällä sattui kahden auton risteyskolari. toinen auto 

tuli kolmion takaa.
- missä kolari sattui?
- nuijamaantiellä. autot ajoivat liian kovaa, ja tie on liukas. onnettomuudessa 

loukkaantui kuusi ihmistä. he kaikki tarvitsevat lääkäriä.
- lähetämme ambulanssin ja poliisit sinne. kaikki loukkaantuneet toimitetaan 

sairaalaan tarkastettaviksi.
- hyvä, kiitos. 
- Voitte nyt sulkea puhelimen. hei hei.
- kiitos hei. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
- täällä tarvitaan apua. olen pekka Virolainen. täällä sattui onnettomuus.
- pystyttekö kertomaan, missä onnettomuus sattui?
- pohjantiellä. henkilöauto, moottoripyörä ja peura törmäsivät.
- onko loukkaantuneita?
- ambulanssia kyllä tarvitaan. moottoripyöräilijä loukkaantui kolarissa. hänet 

täytyy viedä sairaalaan. minä näin, mitä tapahtui. moottoripyörä törmäsi 
peuraan. sen jälkeen takaa tullut henkilöauto törmäsi moottoripyörään.

- kiitos soitosta, lähetämme ambulanssin ja poliisiautot sinne. Voitte nyt sulkea 
puhelimen.

- kiitos. hei hei.
 

Terveys	ja	hyvinvointi	–	
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Miten soitat hätänumeroon?

1.  soita hätänumeroon 112.

2.  kerro rauhallisesti, onko tapahtunut onnettomuus vai onko jollakin sairaskohtaus. 

3.  kerro tarkasti missä olet. mikä on osoite? 

4.  kuuntele tarkasti, mitä hätänumerossa sinulle sanotaan. Vastaa kysymyksiin.

5.  lopeta puhelu vasta kun sinulle sanotaan: ”Voit sulkea puhelimen.”

Moottoritiellä sattui onnettomuus. Soitat hätäkeskukseen.  
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

monet autot ajoivat ojaan, koska tie oli liukas. 

henkilöauto lähti sivuluisuun.

henkilöauto törmäsi pakettiauton keulaan.

ajoneuvot vaurioituivat pahasti.

tie onnettomuuspaikalla oli jäinen ja luminen.

neljä ihmistä loukkaantui kolarissa.

auto lensi ojaan. 

onnettomuuden aikaan satoi lunta ja tie oli liukas.

–	Terveys	ja	hyvinvointi
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Naapuriasunnossa on tappelu. Soitat hätäkeskukseen.  
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

naapurit riitelevät.

asunnossa on tappelu.

nainen ja lapset itkevät.

mies on humalassa.

mies on väkivaltainen.

Olet työssä.  Työkaverilla on sydänkohtaus. Soitat hätäkeskukseen. 
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

 

tarvitaan ambulanssi.

ensiapua annetaan.

hänellä on ollut sydänsairaus.

mies on kalpea.

odotamme lisää ohjeita.

Terveys	ja	hyvinvointi	–	
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Erilaisia hätätilanteita

Opiskelijat työskentelevät pareittain ja laativat hätäkeskus-soittaja-dialogeja. 

haistat savun hajua rappukäytävässä. 
huomaat, että naapurin ulko-oven alta tulee savua.

Ystäväsi syö vahingossa jäätelöä, jossa on pähkinää. 
hän ei voi hengittää kunnolla.

Vanha mies nojaa kaupan seinään ja pitää kättä sydämen päällä. 
hänellä on kylmä hiki, hän on sininen ja häntä pyörryttää.

pieni lapsi on ottanut kodin lääkekaapista 
lääkkeitä ja syönyt niitä.

kaksi autoa on törmännyt risteyksessä. 
toinen kuljettaja ei voi nousta autosta.  

koulun piha on liukas ja opiskelija kaatui. 
hän ei voi nousta ylös, koska jalkaan sattuu.

näet parvekkeelta, että lapset leikkivät sillalla. 

nuoret tappelevat pihalla. joku huutaa apua.

–	Terveys	ja	hyvinvointi
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Ajanvaraus hammaslääkärille

Lue dialogi parin kanssa. Käytä laatikon sanoja.

-  hammaslääkäri sievisen ____________________________, hyvää huomenta.

- hyvää huomenta. olen niina korhonen. haluaisin varata  

______________________________ mahdollisimman pian.

- hetkinen, ________________________ ensi viikolla torstaina klo 9.00 aamulla?

- ei, minulla on kova ________________________.

- Voitko  ______________________ tunnin kuluttua?

- kyllä, minä tulen.

- ehkä ______________________ odottamaan vähän aikaa.

- ei se mitään, minä __________________.  kiitoksia paljon.

- hei hei.

Keskustele parin kanssa. Lääkärin repliikit ovat valmiina. Keksi omat 
repliikit. Käytä apuna laatikon sanoja.

- hammaslääkäri sievisen vastaanotolla, hyvää huomenta.

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- hetkinen, sopiiko ensi viikolla tiistaina klo 12.00?

-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- Voitko tulla tunnin päästä?

-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

- ehkä joudut odottamaan vähän aikaa.

-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- hei hei

Terveys	ja	hyvinvointi	–	

Vastaanotto

oDottaa

sopia

joutua

aika

tulla

hammassÄrkY

Varata

aika

hammassÄrkY

koVa

oDottaa

tulla
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Lääkärin vastaanotolla

Lue dialogi parin kanssa. Käytä laatikon sanoja.

-  päivää, olen ________________________ helena kivinen.

- päivää. minä  ____________________________ tinis mägi. 

 minulla on kurkku _____________________________.

- kuinka kauan olet ollut _______________________________?

- kolme päivää jo. kurkkua______________________________.

- katsotaan. avaa _____________________________. sano aa.

- kurkku on ____________________.  

 siellä on valkoisia _____________________________.  

 sinulla on ________________________________________.

- tuleeko jotain ___________________________________?

- kyllä, minä ______________________ sinulle antibiootteja. 

 oletko______________________________________ jollekin?

- en ole.

- ota kaksi tablettia __________________________________.

- kiitoksia paljon.

- hei hei.

Keskustele parin kanssa. Lääkärin repliikit ovat valmiina.  
Keksi omat repliikit. Käytä apuna laatikon sanoja.

-  päivää, olen lääkäri helena kivinen.

-  ____________________________________________.

-  kuinka kauan olet ollut sairaana?

-  ____________________________________________.

-  katsotaan. avaa suusi. sano aa. kurkku on punainen. siellä on valkoisia täpliä. 

 sinulla on angiina.

–	Terveys	ja	hyvinvointi

pÄiVÄ

suu 

olla 

kirjoittaa 

       punainen 

kipeÄ 

         anGiina 

      allerGinen 

tÄplÄ

 lÄÄke 

kutittaa

         lÄÄkÄri 

sairas
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-  _________________________________________________.

- kyllä, minä kirjoitan sinulle antibiootteja. 

 oletko allerginen jollekin?

- ________________________________________________.

- ota kaksi tablettia päivässä.

- ________________________________________________.

- hei hei.

Esimerkkidialogit opettajalle.

Ajanvaraus hammaslääkärille

- hammaslääkäri sievisen vastaanotolla, hyvää huomenta.
- hyvää huomenta. olen niina korhonen. haluaisin varata ajan hammaslääkärille 

mahdollisimman pian.
- hetkinen. sopiiko ensi viikolla torstaina klo 9 aamulla?
- ei, minulla on kova hammassärky.
- Voitko tulla tunnin kuluttua?
- kyllä, minä tulen.
- ehkä joudut odottamaan vähän aikaa.
- ei se mitään, minä odotan. kiitoksia paljon.
- hei hei.

Lääkärin vastaanotolla

- päivää, olen lääkäri helena kivinen.
- päivää. minä olen tinis mägi. minulla on kurkku kipeä.
- kuinka kauan olet ollut sairas?
- kolme päivää jo. kurkkua kutittaa.
- katsotaan. avaa suu. sano aa.
- kurkku on punainen. siellä on valkoisia täpliä. sinulla on angiina.
- tuleeko jotain lääkettä?
- kyllä, minä kirjoitan sinulle antibiootteja. oletko allerginen jollekin?
- en ole.
- ota kaksi tablettia päivässä.
- kiitoksia paljon.

Terveys	ja	hyvinvointi	–	

kurkku

lÄÄke

kipeÄ

allerGinen

kutittaa

paha olo 
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Sairastaminen

Sinulla on hammas kipeä. Haastattele pariasi. Pari keksii vastaukset.

mikä sinua vaivaa? 

millaisia oireita sinulla on?

ovatko ikenet tulehtuneet?

kuinka kauan hammas on ollut kipeä?

mitä hammastahnaa sinä käytät?

mitä hammaslääkäri sanoi?

miten hoidat hampaitasi?

saitko juurihoitoa?

Sinulla on selkä kipeä. Haastattele pariasi. Pari keksii vastaukset.

mikä sinua vaivaa?

millaisia oireita sinulla on?

oletko vilustunut?

kuinka kauan olet ollut sairaana?

mitä lääkettä sinä käytät?

mitä lääkäri sanoi? 

joudutko leikkaukseen? 

milloin kipu alkoi?

 
Sinulla on päänsärkyä. Olet lääkärissä. Keskustelet lääkärin kanssa. 

                 
keskustelun alku

           
keskustelun loppu

  
   
     

- hei, minulla on kova päänsärky.        - minä määrään teille lääkettä. 
  kipu on repivää ja polttavaa.          ottakaa  kaksi tablettia päivässä 
  mistä kipu johtuu?           ruokailun jälkeen. tässä on 
              resepti.
  

–	Terveys	ja	hyvinvointi

VaiVata

oire

ikenet

tulehtunut

hammastahna

hoitaa

juurihoito

oire
Vilustunut

lÄÄke
leikkaus

kipu
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Sinulla on hammas kipeä. Olet lääkärissä. Keskustelet lääkärin kanssa. 

         
keskustelun alku

             
keskustelun loppu

  
 

   - hei. minulla on hammas kipeä.             - Valitettavasti joudun 
     poski on turvonnut.      poistamaan hampaan.
     mitä pitää tehdä?
 

Sinulla on vatsa kipeä. Kerro oireista parillesi. Käytä laatikon ilmauksia. 

suussa on paha maku.
kipu on Vatsan YlÄosassa.

Vatsassa on polttaVa tunne.
Vatsa on joskus sekaisin.

minua oksettaa usein.

Sinulla on selkä kipeä. Kerro oireista parillesi. Käytä laatikon ilmauksia. 

selkÄ on kipeÄ aina, kun minÄ nostan jotakin.
kipu heijastuu jalkaan.

en pYstY istumaan kauan.
en nuku hYVin.

sÄrkYlÄÄke ei auta.

Terveys	ja	hyvinvointi	–	
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Jalkapallo-ottelu

–	Terveys	ja	hyvinvointi
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4. vapaa-aika ja harrastukset

Tässä näet kuvan jalkapallo-ottelusta. Katso kuvaa yhdessä parin kanssa. 
Keskustelkaa kuvasta. Etsikää sanat kuvasta. 

 

epäoikeudenmukainen

erä

erätauko

hidas

hyvä

hyökkääjä

hyökätä

hävitä

johtaa

joukkue

jännittävä

kannattaa

kannattaja

kannustaa

katsomo

kenttä

kilpailija

kilpailu

lohko

loppuottelu

loukkaantua

maali

maalivahti

nopea

ottelu 

pallo

pelaaja

peli

pilli

puolustaa

puolustaja

rangaistus

syöttää

sääntö

taitava

taklata

tulos

tuomari

tuomita

tylsä

urheilija

vaihtaa

valmentaja

vastustaja

viheltää

voittaa

väkivaltainen

yleisö
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Lajittele sanat oikeaan kohtaan laatikossa. 

Mitä pelissä 
voi tehdä? 

(verbit)

Kuka on pelissä 
mukana? 
(ihminen)

Millainen joku voi  
ottelussa olla? 

(adjektiivit)

Mikä tämä on?
(muut sanat)

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset
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Mallivastaus tarkistusta varten.

Mitä pelissä  
voi tehdä?

hyökätä

hävitä

johtaa

kannattaa

kannustaa

loukkaantua

puolustaa

syöttää

taklata

tuomita

vaihtaa

viheltää

voittaa

kuka on pelissä 
mukana?

hyökkääjä

kannattaja

kilpailija

maalivahti

pelaaja

puolustaja

tuomari

urheilija

valmentaja

vastustaja

           yleisö 

Millainen 
joku voi  

ottelussa olla?

epäoikeuden-
mukainen

hidas

hyvä

jännittävä

nopea

taitava

tylsä

      väkivaltainen 

 Mikä tämä on?

erä

erätauko

joukkue

katsomo

kenttä

kilpailu

lohko

loppuottelu

maali

ottelu

pallo

peli

pilli

rangaistus

sääntö

tulos

 

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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Kerro kuvasta

1. mitä pelaaja tekee?

2. mitä tuomari tekee?

3. mitä valmentaja tekee? 

4. mitä kannattaja tekee?

5. millainen pelaaja on?

6. millainen peli on? 

7. mitä näet kentällä?

8. keksi omia kysymyksiä kuvasta ja kysy ne kaverilta. 

Keksi parin kanssa lauseita, joissa on molemmat sanat, esimerkiksi: 

pallo
maali     →  pelaaja ampuu pallon upeasti maaliin.

pallo
maali

jännittävä
katsomo

viheltää 
rangaistus

puolustaja
väkivaltainen

loukkaantua
vastustaja

pelaaja
vaihtaa

yleisö
tylsä

tuomita
loppuottelu

pilli
väkivaltainen

kenttä
taklata

tuomari 
syöttää

____________
____________

____________
____________

____________
____________

____________
____________

 
 
 
 

 

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset
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Urheilukysely 1

Kysy kaverilta hänen ajatuksistaan urheilusta.

seuraatko paljon urheilua? jos et, niin miksi et?

mikä urheilulaji kiinnostaa sinua?

mitä joukkuetta sinä kannatat?

kuka on maailman paras urheilija?

millainen on hyvä valmentaja?

oletko käynyt katsomassa ottelua? missä? milloin? millainen peli oli?

mistä urheilulajista et pidä? miksi?

mitä hyötyä urheilusta on?

miksi urheilijoilla on niin hyvät palkat?

onko joku urheilulaji, joka ei sovi naisille, tai joku laji, joka ei sovi miehille?

mikä urheilulaji on vaarallinen? miksi?

mitä urheilulajia haluaisit kokeilla?

 

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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Urheilukysely 2

Vastaa kysymyksiin ja keskustele sen jälkeen parin kanssa. 
Vastasitteko samalla tavalla? Jos ette vastanneet samalla tavalla, miksi?

                 
                  kyllä  Ei

1. urheilu on paras harrastus.      o  o

2. seuraan urheilua joka päivä.      o  o

3. urheilijat saavat liian paljon palkkaa.    o  o

4. televisiosta tulee liian vähän urheilua.    o  o

5. jalkapallo on paras urheilulaji.     o  o

6. urheilen paljon.        o  o

7. urheilu on kallis harrastus.      o  o

8. on hyvä, että sekä naiset että miehet urheilevat.   o  o

9. urheiluvaatteet ovat kalliita.      o  o

10. ilman urheilua elämä on tylsää.      o  o
 
 

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset



71Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	

Kerro harrastuksestasi   

Nimi: _____________________________________________________________________________________________________________________________

etsi lehdestä tai internetistä kuva sinun harrastuksestasi tai harrastuksesta, josta 
olet kiinnostunut. Voit myös piirtää, jos et löydä sopivaa kuvaa. 

liimaa kuva tähän keskelle paperia.

Valmistaudu kertomaan harrastuksesta ryhmässäsi. 
käytä apuna kysymyksiä.
            

kenen kanssa?

 
miksi?                

milloin?     liimaa kuva tähän tai piirrä.  mitä maksaa?

   missä?            
   

tunnin lopussa palauta tämä paperi opettajalle. 

 

mitä tarvitset, että voit harrastaa? 
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Parihaastattelu

Haastattele opiskelukaveriasi. Mitä hän tekee vapaa-aikanaan? 
 

mielellään 
ja usein

   joskus vain jos on 
pakko

ei missään 
tapauksessa

1. katsoo televisiota

2. surffaa internetissä

3. käy metsässä kävelyllä

4. käy shoppailemassa

5. pelaa tietokoneella

6. viettää aikaa 
    perheen kanssa
7. tapaa ystäviä kahvilassa

8. käy kuntosalilla

9. kalastaa

10. sienestää

11. keilaa

12. nukkuu pitkään

13. ompelee tai neuloo

14. käy yökerhossa

15. kirjoittaa kirjeitä

16. kutsuu ystäviä kylään

17. katsoo elokuvia

18. matkustelee

19. saunoo

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset
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Haastattelu

Haastattele opiskelukavereitasi. Mikä sinua kiinnostaa?  
Mistä olet kiinnostunut? Miksi? Laita rasti.

nIMI

 

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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Kierrä luokassa ja kysy. Mitä harrastat? Mitä olet kokeillut? 
Mitä haluaisit oppia? Merkitse H (harrastaa), K (kokeilla) tai O (oppia).

             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset

uiminen

television katsominen

netissä surffailu

musiikin kuuntelu

lukeminen

valokuvaus

ruuanlaitto

käsitöiden tekeminen

laulaminen

tanssi

jumppa

jooga

lentopallo

sulkapallo

n
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I

H
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ri	
H
ar
ra
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a



75

Kierrä luokassa ja kysy. Mitä harrastat? Mitä olet kokeillut? 
Mitä haluaisit oppia? Merkitse H (harrastaa), K (kokeilla) tai O (oppia).

             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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koripallo

jalkapallo

sienestys

marjastus

kalastus

kävely

pyöräily

tennis 

ulkoilu

opiskelu

kuntosali

piirtäminen

shoppailu 

luistelu
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Musiikki

Vastaa kysymyksiin ja keskustele sen jälkeen parin kanssa. 
Vastasitteko samalla tavalla? Jos ette vastanneet samalla tavalla, miksi?

                 kyllä  Ei

1. kuuntelen musiikkia joka päivä.     o  o

2. kuuntelen suomalaista musiikkia.     o  o

3. osaan soittaa jotakin instrumenttia.    o  o

4. laulan joskus.        o  o

5. musiikki tekee minut iloiseksi.     o  o

6. käyn joskus konsertissa.      o  o

7. musiikki on tärkeää ihmisille.      o  o

8. opin suomea musiikin avulla.      o  o

9. kirjoitan joskus omia lauluja.      o  o

10. elämä ilman musiikkia on tylsää.      o  o

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset
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Tietokone ja internet

Mitä mieltä olet? Lue väitteet ja mieti, mitä mieltä itse olet. 
Tämän jälkeen keskustele parin kanssa tai pienessä ryhmässä. 
Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi? Perustele mielipiteesi.

1. on tavallista käyttää tietokonetta yli kaksi tuntia päivässä.   

2. on tärkeää surffailla netissä joka päivä.   

3. on parempi katsoa elokuvia tietokoneelta kuin televisiosta.   

4. hyvä työ on sellainen, jossa saa käyttää paljon tietokonetta.  

5. netissä on parhaat uutiset.

6. teen mieluiten suomen harjoitukset tietokoneella.   

7. pankkiasiat pitää hoitaa nettipankissa.    

8. netistä löytyy helposti uusia ystäviä.    

9. on kivaa pelata paljon tietokonepelejä.    

10. elämä ilman tietokonetta on tylsää.    

 

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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Minä osaan, entä sinä? A

Kerro kaverille mitä sinä teet ja kysy sitten häneltä, tekeekö hän samoin. 
Esimerkiksi:

- osaan ajaa autoa. entä sinä? 

- en katso televisiota niin usein. entä sinä?

- tykkään ajaa autoa. entä sinä?

a

ajaa
autoa

harrastaa katsoa 
teleVisiota

kuunnella 
musiikkia

kÄVellÄ

kÄYDÄ 
saunassa

laittaa 
ruokaa

laulaa leipoa leVÄtÄ

lukea kirjaa lÄhettÄÄ
tekstiViesti

mennÄ 
torille

nukkua 
hYVin

oDottaa
Bussia

	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset
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Minä osaan, entä sinä? B

Kerro kaverille mitä sinä teet ja kysy sitten häneltä, tekeekö hän samoin. 
Esimerkiksi:

- ostan tänään tuoretta leipää. entä sinä? 

- soitan illalla kaverille. entä sinä?

- en tykkää shoppailla usein. entä sinä?

B

       ostaa
leipÄÄ

pestÄ
Vaatteita

shoppailla siiVota
koti

soittaa
kaVerille

surFFailla 
netissÄ

tarVita
apua

tehDÄ
kotitehtÄViÄ

tilata piZZaa Vuokrata 
elokuVa

pitÄÄ
talVesta

kÄYDÄ
kirjastossa

tutustua
uusiin 

ihmisiin

puhua 
puhelimessa

tanssia

 

Vapaa-aika	ja	harrastukset	–	
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	–	Vapaa-aika	ja	harrastukset

1.

2.

3.
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Ympäristö

a) Etsikää parin kanssa kuvista nämä asiat:  

kuva 1:  kylpyhuone, kylpyamme, suihku, hana, pestä hampaita, hammasharja,  
     kaakeli, peili, shampoo, höyry, lattiakaivo, lätäkkö, vaahto, kaappi, lasi,  
     pullo, matto 
 
kuva 2:  kierrättää, kaataa, heittää, kantaa, tupakoida, roskis, lasi, pahvi, metalli,  
     katos, banaaninkuori, sanomalehti, patteri, pipo, lippis, kori, roskapussi

kuva 3:  auto, polkupyörä, ajaa, hengittää, yskiä, tupakoida, pakokaasu, savu,  
     pyöräilykypärä, ratti, ikkuna, heijastin, haista, haistaa

b) Keksikää jokaisesta kuvasta 10 sanaa tai ilmaisua. 
     Kirjoittakaa ne paperille ja näyttäkää muille.  
 

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	

5.  yhteiskunta ja ympäristö
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Esitä tilanne parin kanssa

Mitä kuvan henkilöt sanovat toisilleen? Tee parin kanssa dialogi.

kuva 1:  nainen kylpyammeessa ja mies, joka pesee hampaita

kuva 2:  a) mies roskapussien kanssa ja nainen kierrätyspisteessä
               
               b) mies roskapussien kanssa ja toinen mies, joka heittää roskat maahan

kuva 3:  mies autossa ja nainen polkupyörän kanssa

Keskustelu pienessä ryhmässä

katsokaa kuvia ja miettikää. 

mikä on hyvää ja mikä huonoa? kuka tekee oikein ja kuka väärin? miksi?

 

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö
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Ongelmanratkaisua

Miettikää yhdessä parin kanssa tai pienessä ryhmässä.

a) miten voit säästää vettä esimerkiksi kylpyhuoneessa? miksi vettä täytyy säästää?

b) miten neuvot, jos joku seisoo kierrätyspisteessä ja aikoo heittää samaan roskikseen  

- sanomalehdet

- tyhjät maitotölkit

- lastenruokapurkit

- säilyketölkit

- patterit?

c) miten pysyt terveenä?  millaiset ovat terveelliset elämäntavat? 
    entä epäterveelliset?

 

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	
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Joka paikassa on suomea!

Mitä suomenkielisiä tekstejä voit nähdä koulumatkallasi, kotona, koulussa tai 
kaupungilla? 

Valitse yksi teksti ja kirjoita se tarkasti tähän paperille. Voit ottaa siitä myös kuvan. 

mitä uusia sanoja tekstissä on? mitä sanat tarkoittavat? mikä on perusmuoto?

seuraavalla suomen kielen tunnilla esittelet tekstin ryhmällesi. arvaavatko muut 
opiskelijat, mistä löysit tekstin? entä osaatko opettaa muille opiskelijoille uudet 
sanat? 

kirjoita teksti tähän: 
 

kun tekstisi on käsitelty tunnilla, palauta tämä paperi opettajalle.

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö
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Kuluttaminen

Oletko kestävä kuluttaja? Tuhlaatko energiaa, vettä ja rahaa turhaan? 
Lue väitteet ja mieti, mitä mieltä itse olet. Tämän jälkeen keskustele pa-
rin kanssa tai pienessä ryhmässä. Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? 
Miksi? Perustele mielipiteesi.

1. pesen astiat juoksevan veden alla. 

2. suljen suihkun saippuoinnin ja hiusten pesun ajaksi. 

3. tykkään pitkistä suihkuista.

4. tykkään uusista vaatteista.  

5. omalla autolla on paras mennä joka paikkaan.

6. sopiva lämpötila kotona on 25 astetta.

7. pakastimessani on paljon jäätä.

8. en koskaan tee kauppalistaa, vaan päätän kaupassa, mitä ostan.

9. lomalla täytyy päästä ulkomaille. 

10. tykkään suomalaisista vihanneksista, hedelmistä ja juureksista.

11. ostan aina halvinta pyykinpesuainetta.

12. ostan usein kahvilasta kahvia tai teetä mukaan.

13. käyn usein kirpputoreilla. 

14. säilytän koulupaperit järjestyksessä omassa kansiossa.  

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	
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Luonto

Mitä mieltä olet? Lue väitteet ja mieti, mitä mieltä itse olet.  
Tämän jälkeen keskustele parin kanssa tai pienessä ryhmässä.  
Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi? Perustele mielipiteesi.

1. luonnossa pitää liikkua joka viikko.   

2. on tärkeää seurata, mitä luonnossa tapahtuu.   

3. on tärkeää osata suomalaisten kasvien nimiä.   

4. on tärkeää tietää, mitä eläimiä suomen metsissä on.  

5. on kiva, että suomessa on neljä vuodenaikaa.

6. suomen luonto on aina kaunis.   

7. on tärkeää pitää luonto siistinä.    

8. kalastan, sienestän ja marjastan mielelläni.    

9. metsä on minulle tärkeä paikka.    

10. luontoon voi mennä aina, ilmasta riippumatta.
    

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö
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Yhteiskunta ja politiikka

Mitä mieltä olet? Lue väitteet ja mieti, mitä mieltä itse olet.  
Tämän jälkeen keskustele parin kanssa tai pienessä ryhmässä.  
Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi? Perustele mielipiteesi.

1. on tärkeää seurata maailman politiikkaa.   

2. haluan olla aktiivinen suomen politiikassa.   

3. suomen yhteiskunta toimii hyvin. 

4. korruptiota on kaikissa maissa.  

5. on tärkeää äänestää kaikissa vaaleissa.

6. kansanäänestykset ovat hyviä, ja niitä pitäisi olla enemmän.  

7. poliitikoilla on sopivat palkat.    

8. poliitikoilla ei ole yksityiselämää.    

9. suomessa poliitikkoihin voi luottaa.    

10. kaikkien ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita politiikasta.

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	
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Kotikunta

Vastaa kysymyksiin ja keskustele sen jälkeen parin kanssa. 
Vastasitteko samalla tavalla? Jos ette vastanneet samalla tavalla, miksi?

          kyllä  Ei

1. minun kotipaikkakunnallani on hyvä asua.    o  o

2. kotikunnassani on hyvä terveydenhuolto.    o  o

3. kotikuntani keskusta on mukava ja viihtyisä.   o  o

4. kunnan koulut ovat hyvät.      o  o

5. kunnassa vanhuksista pidetään hyvää huolta.   o  o

6. kotikunnastani voin ostaa kaiken, mitä tarvitsen.   o  o

7. kotikuntani on puhdas.      o  o

8. kotikunnassani on hyvät harrastusmahdollisuudet.  o  o

9. kunta järjestää paljon yhteistä ohjelmaa kaikille asukkaille. o  o

10. haluan muuttaa täältä pois.       o  o
 

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö
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Vesipeli  (pelilauta seuraavalla aukeamalla)

Vesipelin käyttö
Ohjeita opettajalle

1)  ennen peliä voidaan keskustella veden käytöstä eri maissa, 

      omassa perheessä  ja suomessa.

2) pelin verbien taivutus ja merkitykset on hyvä katsoa yhdessä, 

     että peli sujuu ilman jatkuvaa apua. 

pelin laatimisessa on käytetty apuna seuraavia lähteitä:
www.vesijalanjalki.fi ja maahanmuuttajan ympäristöopas

Lista pelin verbeistä:
 

ajaa parta

antaa

hukkua

huuhdella

janottaa

juoda

jättää

kantaa

keskustella

kulua

kuluttaa

kylpeä

käydä

käyttää

kääntää (pois päältä)

laskea

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	

lukea ääneen

nuolaista

olla

oppia

pestä

syödä

tarvita

tietää

tipahtaa

tiskata

tuottaa

täyttää

valita

valua

vähentää

ylettää
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Vesipeli
      lÄhtÖ 

kuinka usein käyt 
suihkussa? 
a) kerran viikossa 
b) 3 kertaa viikossa 
c) joka päivä 
d) kaksi kertaa
     päivässä   

                  

→

kuinka kauan olet 
suihkussa? 

                 

→

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä: 
10 minuutin suihkussa 
käytät 120 litraa 
vettä. nykyaikaisessa 
autopesulassa auto 
pestään 10–15 litralla 
vettä.        

→

Lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”Vesi vanhin 
voitehista” 

        ↓
Lue ääneen ja kes-
kustelkaa ryhmässä:
tiedätkö, kuinka 
paljon oma pesuko-
neesi kuluttaa vettä? 
uusissa pesukoneissa 
veden kulutus on 
vähentynyt puoleen 
vanhoista yli 100 
litraa kuluttavista 
koneista.

      ↓

Lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”pisara on meren 
alku”. 

   ←

kuinka usein peset 
pyykkiä?
a) 2 kertaa viikossa
b) 3 kertaa viikossa
c) joka päivä
d) en pese itse     
pyykkejäni.

  ←

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä:

kylpyammeen 
täyttämiseen kuluu 
150 litraa vettä. Yhtä 
paljon vettä käytät 
yli 10 minuutin 
suihkussa.

   ←

kuinka usein kylvet 
ammeessa?
a) kerran viikossa
b) 3 kertaa viikossa
c) joka päivä
d) minulla ei 
ole ammetta 
tai en käytä sitä 
kylpemiseen.

     ←
kun peset hampaita, 
käännätkö veden 
pois päältä vai 
annatko veden 
valua?

→

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä:
jos jätät veden 
valumaan, kun peset 
hampaita tai ajat 
partaa, vettä kuluu 6 
litraa minuutissa.

→

onko sinun 
vessanpöntössäsi 
mahdollisuus valita 
ison ja pienen 
huuhtelun välillä?

→

Lue ääneen ja keskus-
telkaa ryhmässä:
uuden vessanpön-
tön pieni huuhtelu 
kuluttaa 3 litraa vettä. 
se on neljä kertaa vä-
hemmän kuin vanhan 
pöntön vesimäärä.

→

Lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”ei kannettu vesi 
kaivossa pysy”.

→

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö

→
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Lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”Valuu kuin vesi 
hanhen selästä”.

→

Lue arvoitus 
ääneen ja miettikää 
yhdessä, mikä on 
oikea vastaus.
miten vesi 
kirjoitetaan kolmella 
kirjaimella?

→

Lue vitsi ääneen:
opettaja kysyi 
koululaiselta: 
”miksi vesi on 
välttämätöntä 
elämälle?”
pieni koululainen 
vastasi: ”jos ei olisi 
vettä, emme oppisi 
uimaan ja sitten 
voisimme hukkua.”

→

Lue tarina ääneen: 
kaksi hölmöläistä käveli 
kuumana päivänä järven 
ohi. he halusivat mennä 
uimaan, mutta kumpi-
kaan ei osannut uida.
- Ylettääköhän tuossa 
järvessä jalat pohjaan, 
toinen sanoi.
- mitäs sillä on väliä. 
minä haluaisin tietää, 
ylettääkö pää pinnalle, 
toinen vastasi.     →

maali

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä:
tiesitkö, että yhden 
kahvikupillisen 
tuottamiseen kuluu 
140 litraa vettä? 
Yhden teekupillisen 
tuottamiseen kuluu 
30 litraa.

          
            ↑

kuinka usein juot 
kahvia? 

      ←

lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”Vanha suola 
janottaa”.

   ←

Lue ääneen ja keskus-
telkaa ryhmässä:
lihan ja maidon 
tuotanto kuluttaa 
eniten vettä, kun 
lasketaan karjan rehu, 
juomavesi ja hoitoon 
käytetty vesi. Viiden 
pihvin tuottamiseen 
tarvitaan siten 16 000 
litraa vettä!

       ←

kuinka usein syöt 
liharuokia?

   ←
kuinka usein tiskaat 
käsin?
a) kerran päivässä
b) kaksi kertaa 
päivässä
c) viisi kertaa 
päivässä
d) en tiskaa käsin.
e) en tiskaa.

→

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä:
jos tiskaat paljon 
tiskiä juoksevassa 
vedessä, kulutat
jopa 100 litraa vettä.

→

kuinka usein käytät 
tiskikonetta?
a) 3 kertaa viikossa
b) joka päivä
c) 2 kertaa päivässä
d) minulla ei ole 
tiskikonetta tai sitä 
ei käytetä.

→

Lue ääneen ja 
keskustelkaa 
ryhmässä: 
astianpesukone 
kuluttaa neljäsosan 
käsin tiskaamisen 
vedestä. jos sinulla ei 
ole pesukonetta, on 
hyvä huuhdella astiat 
altaassa, ei hanan alla.

→

Lue ääneen ja 
miettikää yhdessä, 
mitä tarkoittaa 
sanonta
”Älä nuolaise ennen 
kuin tipahtaa!”

             

           ↑

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	

→
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Paikkoja

Muodosta kysymys mallin mukaan. Kysy parilta.  Toinen pareista vastaa. 
Valitse joku paikka maailmassa, jossa olet asunut, ja kerro siitä. 
Älä vastaa kysymyksiin vain kyllä tai ei, vaan kerro millaista siellä on.

vanha rakennus onko siellä paljon vanhoja rakennuksia?

korkea talo  onko siellä paljon korkeita taloja?

työpaikka  onko siellä paljon työpaikkoja?
 

koulu       puisto

päiväkoti      tori

vanhainkoti     kirjasto

pieni kauppa     liikenne

tavaratalo      polkupyörä

tehdas     turisti

sairaala      hotelli

pankki      kahvila

eläintarha      ravintola

huvipuisto      ihminen

kirkko      urheilukenttä

moskeija      metsä

temppeli      ranta

	–	Yhteiskunta	ja	ympäristö
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Ympäristö-sananselitys

kierrÄttÄÄ metalli

sÄÄstÄÄ BiojÄte

sekajÄte lasi

roskata kartonki

kuluttaa pahVi

kulua limsapullo

lajitella akku

tÖlkki paristo

paperi onGelmajÄte

sÄhkÖ sÄilYketÖlkki

Yhteiskunta	ja	ympäristö	–	
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