
 

 

 

 

 

 

 

 ASUMISEN ONGELMIA 

 
jääkaappi          hella 

 
Jääkaappi on rikki. 
 
Hella ei toimi. 

   
avain                   ovi 

 
Unohdin avaimen 
kotiin. 

 
   kuuma         kylmä 
 

 
Asunnossa on 
kuuma. 
 
Asunnossa on kylmä. 

 
kova melu/ meteli 

 
Naapurista kuuluu 
meteliä. 

 

                         
vesihana vuotaa 

 
Vesihana vuotaa. 

 
wc-pönttö          tukossa 

 
Wc-pönttö on 
tukossa. 

 
viemäri               tukossa 

 
Viemäri on tukossa. 

 
tuholaisia 

 
Asunnossa on 
tuholaisia. 

 
huoltomies    putkimies 

  
Soita huoltomiehelle! 
 
Soita putkimiehelle! 

 

 

MINUN ASUNTO 

Asutko vuokralla? 
 
Asun vuokralla. 

Vuokra on 920 euroa 

kuukaudessa. 

Kuinka kauan olet 
asunut sinun 
asunnossa? 
 
Olen asunut asunnossa 

noin kaksi ja puoli vuotta. 

Kuinka monta 
huonetta sinulla on? 
 
Minulla on kolme 

huonetta ja keittiö. 

huone 
Onko sinulla sauna? 
Onko sinulla 
parveke? 
Onko talossa hissi? 
 
Minulla on parveke.  

parveke 

sauna 
 

hissi 
Missä kerroksessa 
asut?  
Asun ensimmäisessä (1.) 

toisessa (2.) 

kolmannessa (3.) 

neljännessä (4.) 

viidennessä (5.) 

kuudennessa (6.) 

seitsemännessä (7.) 
 

kerros 
Millaisella alueella 
asunto sijaitsee? 
 
Alue on meluisa. 
Alue on rauhallinen ja 
kaunis. 

  
asuinalue 

Millainen naapuri 
sinulla on? 
Minulla on mukava 

naapuri. Hän on vanha 

mies. 

Naapurissa asuu perhe. naapuri 

 

ASUMISEN ONGELMIA 

Jääkaappi on rikki tai hella ei toimi: Kenelle 
soitat, jos jääkaappi on rikki tai jos hella ei 
toimi? 

_______________________________________ 

Unohdin avaimen kotiin: Mitä teet, jos olet 
unohtanut avaimen kotiin? Onko sinulla vara-
avain? 

_______________________________________ 

Asunnossa on kuuma: Mitä voit tehdä, jos 
asunnossa on liian kuuma? 

_______________________________________ 

Asunnossa on kylmä: Talvella asunnossa on 
kylmä, mitä teet? 

_______________________________________ 

Naapurista kuuluu meteliä: Haluat nukkua, 
mutta naapurissa on usein juhlat ja musiikki soi 
kovalla. Mitä sinä teet? 

_______________________________________ 

Vesihana vuotaa: Keittiön vesihana vuotaa. 
Keneltä voit pyytää apua? 

_______________________________________ 

Wc-pönttö tai viemäri on tukossa: Kenelle 
soitat ja mitä sanot, jos viemäri on tukossa? 

_______________________________________ 

Asunnossa on tuholaisia: Näet kaapissa tai  
lattialla tuholaisia. Kenelle ilmoitat?  

_______________________________________ 

Soita huoltomiehelle, putkimiehelle tai 
vuokranantajalle: Mikä on sinun taloyhtiön 
huoltomiehen numero?  

______________________________________ 

Mitkä asiat kuuluvat huoltomiehelle ja mitkä 
vuokranantajalle? 

______________________________________ 

 

 

Lunttilappu 

Asuminen 

Nimi: __________________________ 

MINUN ASUNTO 

Missä asut? 
 
Asun kerrostalossa. 

Asun rivitalossa. 

Asun omakotitalossa. 

Asun kaupungissa. 

Asun maalla. 
 

kerrostalo 

 
rivitalo omakotitalo 

 
kaupunki maaseutu 
Mitä palveluja 
sinun kodin lähellä 
on? Onko lähellä 
kauppa? 
 
Minun kodin lähellä on 
ravintola. 

 
kauppa 

 
päiväkoti koulu 

terveysasema apteekki 

 
kuntosali 

 
ravintola 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 PUHELU HUOLTOMIEHELLE 

Kun soitat, sinun täytyy 

• kertoa aluksi, kuka sinä olet ja mistä 
asunnosta soitat 

• kertoa, mikä on ongelma 
• kertoa, kuinka kauan ongelma on ollut 
• pyytää huoltomieheltä apua 
• kertoa, milloin haluat apua 
• lopettaa puhelu hyvin 

 

 
Wc-pönttö on tukossa 

Täällä Helena Fernandez moi! Asun 

Torikadulla 4 asunnossa F 34 ja meidän 

vessanpönttö on tukossa. Ehkä mun lapsi 

laittoi jotakin pönttöön… Tänään aamulla 

pöntössä oli paljon vettä ja iltapäivällä 

enemmän. Voitko tulla katsomaan pönttöä 

tänään? Kiitos! 

 
 

 

Harjoittele:  

kuka olet ja mistä soitat: ________________ 
_____________________________________ 
ongelma: _____________________________ 
_____________________________________ 
milloin alkoi: __________________________ 
_____________________________________ 
pyydä apua: __________________________ 
_____________________________________ 
milloin sopii: __________________________ 
_____________________________________ 
lopetus: ______________________________ 
 

 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

 
Ei saa tuulettaa 
rappukäytävään. 

 

 
Mattoja ja 
vuodevaatteita voi 
ravistella 
tuuletusparvekkeella. 

 

 
Mattotelinettä voi 
käyttää arkipäivisin ja 
lauantaisin. 

 

 
Roskia ja tavaroita ei 
saa jättää 
rappukäytävään. 
 
 

 

 
Lajittele roskat 
oikeisiin roska-
astioihin. Suuria 
esineitä ei saa laittaa 
tänne. 
 

 

  
Pysäköi auto ja pyörä 
oikein. 

 

 
Pidä ulko-ovi kiinni. 
 
Älä anna ovikoodia 
tuntemattomalle. 

 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

 
Pidä parveke 
siistinä. Se ei ole 
varasto ����. 

 

 
Älä häiritse 
naapuria.  

 

 
Pihalla tai 
parvekkeella ei saa 
ruokkia eläimiä. 

 

 
Selvitä, missä saa 
tupakoida. 

 

Kirjoita tai keskustele 

• Miksi roskia ja tavaroita ei saa jättää 
rappukäytävään? 
 

• Miten sinä lajittelet roskat? 
 

• Onko sinulla oma autopaikka? Mihin 
vieraat voivat pysäköidä auton? 
 

• Mihin aikaan ei saa pitää meteliä? 
Saatko käydä suihkussa yöllä? Voiko 
pesukone olla päällä yöllä?  
 

• Miksi eläimiä ei saa ruokkia? 
 

• Saako kotona tupakoida? Saako 
parvekkeella tupakoida? 

 

VIESTI HUOLTOMIEHELLE 

Kun kirjoitat viestin, sinun täytyy  

• aloittaa viesti hyvin 
• kertoa, mikä on ongelma 
• kertoa, kuinka kauan ongelma on ollut 
• pyytää huoltomieheltä apua 
• kertoa, milloin haluat apua 
• kertoa sinun osoitteesi 
• lopettaa viesti hyvin 

 

 
Keittiön vesihana vuotaa 

Hei! 

Olen Helena Fernandez. Meidän keittiön 

vesihana vuotaa. Hanasta tulee vettä, vaikka 

suljen vesihanan .  Tämä alkoi tänään 

ja haluaisin, että joku korjaa vesihanan. 

Voitko tulla katsomaan hanaa tänään? 

Osoitteeni on Torikatu 4 F 23. 

Terveisin, Helena Fernandez                                                  
 

 

Harjoittele: 

 
aloitus: _____________________________ 

ongelma: ___________________________ 

___________________________________ 

milloin alkoi: ________________________ 

___________________________________ 

pyydä apua : ________________________ 

___________________________________ 

milloin sopii: ________________________ 

___________________________________ 

osoite: _____________________________ 

___________________________________ 

lopetus: ____________________________ 

 

TKO?
TURUN KRISTILLINEN OPISTO

Yhdessä taitaen
Toteutus: Eva Lähteenmäki
Kuvat: Papunetin kuvapankki


