
                                                         JUHLAT 

 

Sanasto ja lämmittely 

ALIAS: valitse listasta sana ja selitä se. Muut arvaavat. 

MORSIAN SULHANEN HÄÄT SYNTTÄRIT TUPARIT 

RISTIÄISET PÄÄSIÄINEN JOULU HAUTAJAISET YLIOPPILAS 

LAKIAISET SYNTYMÄPÄIVÄ RIPPIKOULU ONNITELLA LAHJA 

LAHJAKORTTI VIERAS KUTSU JUHANNUS VAPPU 

ITSENÄISYYS-

PÄIVÄ 

TARJOILUT PITOPALVELU BÄNDI OHJELMA 

 

Mitä Suomen juhlia tiedät? 

Miten niitä vietetään? 

Ketä kutsutaan? 

Miten? 

Mitä tehdään? 

Mitä syödään? 

Mitä annetaan lahjaksi? 

Miten pukeudutaan? 

Millainen on etiketti? 

Mitä perhejuhlia sinulla oli viime vuonna? 

Mikä on sinun seuraava perhejuhla? 

Onko Suomessa ja sinun kotimaassa samoja juhlia? 

Vietetäänkö sinun kotimaassa äitienpäivää tai isänpäivää? Milloin? 

Mikä on sinun mielestä kiva syntymäpäivälahja 6-vuotiaalle lapselle? Entä 14-vuotiaalle 

nuorelle? 50-vuotiaalle naiselle/miehelle? 

Milloin sinun syntymäpäivä on? 

Juhlitko sinun syntymäpäivääsi? 

Miten sinä juhlit syntymäpäivääsi? Mitä teet? 

Mitä ruokaa laitat, kun sinulla on syntymäpäivä? 
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Leivotko syntymäpäiväkakkua? 

Kutsutko vieraita sinun synttäreille? Ketä sinä kutsut? 

Miten kutsut vieraita yleensä? Kirjoitatko kutsukortteja vai laitatko viestejä puhelimella? 

Mitä saat lahjaksi yleensä? Entä mitä haluaisit saada lahjaksi? 

Mikä oli paras syntymäpäivälahja, jonka olet saanut? 

Mitä perhejuhlia sinulla oli viime vuonna? 

Mikä on sinun seuraava perhejuhla? 

Onko Suomessa ja sinun kotimaassa samoja juhlia? 

Vietetäänkö sinun kotimaassa äitienpäivää tai isänpäivää? Milloin? 

Mikä on sinun mielestä kiva syntymäpäivälahja 6-vuotiaalle lapselle? Entä 14-vuotiaalle 

nuorelle? 50-vuotiaalle naiselle/miehelle? 

Mitä ajattelet, mitkä ovat sinun kotimaan 3 tärkeintä juhlaa? 

Miksi niitä vietetään? 

Milloin niitä vietetään? 

Milloin perhe juhlii yhdessä? 

Milloin ystävät juhlivat yhdessä? 

Missä tavallisesti juhlitaan: kotona, ravintolassa vai kaupungilla? 

Mikä on sellainen juhla, että annetaan lahjoja? 

Onko uskonto tärkeä sinun kotimaassa? 

Onko siellä paljon uskonnollisia juhlia? 

Juodaanko sinun kotimaassa paljon alkoholia juhlapäivinä? 

Mikä on sinun lempijuhla kotimaan juhlista? Miksi? 

Minkä juhlan olet viettänyt Suomessa? 

Mitä silloin tehtiin? 

Mistä juhlasta tykkäät? Mistä juhlasta et tykkää? Miksi? 

Mitä perhejuhlia sinulla oli viime vuonna? 

Mikä on sinun seuraava perhejuhla? 

Onko Suomessa ja sinun kotimaassa samoja juhlia? 
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Dialogit 

 

Kutsu juhliin 

 

Kutsut ystäviä 50-vuotissyntymäpäiville. 

Ystävä:  Moi! Pitkästä aikaa! Mitäs sulla?  

Sinä:  (kerro, miksi soitat) 

Ystävä:  Oho! Ethän sä mitenkään voi olla kohta 50! Vastahan me oltiin 20! 

Sinä:  (vastaa) 

Ystävä:  Niinpä! Kyllä aika kuluu. Joo, tottakai me tullaan! Missä ja mihin aikaan juhlat  

on? Niin ja onko se avecilla vai ilman? 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Ystävä:  Onko sulla jotain lahjatoiveita? 

Sinä:  (vastaa) 

Ystävä:  Hahaa….! Selvä juttu. Voisinko mä auttaa jotenkin?  

Sinä:  (lopeta puhelu) 

Ystävä:  Kiitos paljon kutsusta, nähdään pian! Ja soita, jos mä voin auttaa järjestelyissä! 

 

Kutsu kaasoksi tai bestmaniksi 

 

Olet menossa naimisiin. Pyydät parasta ystävääsi kaasoksi / bestmaniksi. 

Ystävä:  Morjens! Mitä x?  

Sinä:  (vastaa tavalliset kuulumiset) 

Ystävä:  Kuule, mulla on sulle nyt yks aika iso pyyntö. Me mennään tammikuussa  

    naimisiin. Tulisitko sä kaasoksi? 

Sinä:  (vastaa, olet tosi hämmästynyt) 

Ystävä:  Niin, en mä kans ajatellut, että menisin naimisiin, mutta nyt sitten kuitenkin olen  

   menossa…. 

Sinä:  (vastaa) 

Ystävä:  No tuuks sä kaasoksi? Mä arvostaisin tosi paljon, jos tulisit! Ei tarvi mitään  

   ihmeellistä järjestää! 

Sinä:  (vastaa myöntävästi) 

Ystävä:  Mahtavaa! Ihanaa, olet kultainen. Jutellaan myöhemmin siitä lisää! Nyt täytyy  

    mennä.  

Sinä: (lopeta keskustelu) 
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Polttarijuhla 

 

Sinun ystävä on menossa naimisiin. Järjestät polttarit ja soitat toiselle ystävälle. 

Ystävä:  No moi!  

Sinä:  (esittele itsesi ja kerro, miksi soitat) 

Ystävä:  Ihanks totta???! Mahtavaa! Millon ne häät on? 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Ystävä:  Jaahas, sitten meidän pitää alkaa suunnitteleen niitä polttareita. Onko sulla ideaa.  

   Mistä x tykkäis? 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Ystävä:  Se on ihan totta. Ja varmaan joku yhteinen saunailta vois olla kiva. Sellainen  

   rauhallinen, ei mitään kamalaa ja noloa. 

Sinä:  (vastaa myöntävästi) 

Ystävä:  Nähtäskö lauantaina ja suunniteltas vähän? Sinuhen kahvilassa kahdelta?  

Sinä:  (vastaa myöntävästi) 

Ystävä:  Hienoa! Nähdään! 

Sinä: (lopeta keskustelu) 
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Tilannetehtävät  

 

1. Olet saanut kutsun ristiäisiin. Sinun suomalainen ystävä haluaa, että sinä olet hänen 

kummi. Olet vähän paniikissa, koska et tiedä etikettiä. Soitat hänelle ja kysyt. 

2. Menen häihin, mutta unohdit ostaa häälahjan. Mitä sanot? 

3. Haluat kutsua ystävän sinun syntymäpäiville. Mitä sanot? 

4. Haluat juhlia vappua suomalaisella tavalla. Et tiedä, miten se tapahtuu. Kysyt ystävältä. 

5. Järjestät lapsen 5-vuotissyntymäpäivän. Sinun lapsi haluaa kutsua 10 kaveria juhlimaan. Et 

tunne suomalaista traditiota ja kaikki lapset ovat suomalaisia. Kysyt apua. 

6. Sinun ystävä on kutsunut sinut juhannuksena hänen mökille. Et ole koskaan ollut mökillä, 

ja et tiedä, mitä sinun on hyvä ottaa mukaan. Kysy neuvoa.  

7. Haluat tarjota sinun perheelle traditionaalisen suomalaisen jouluaterian. Sinun ystävä 

kertoo, että hän valmistelee jouluateriaa ainakin viikon ennen joulua. Kauhistut, ja kysyt 

lisää. 

8. Sinun työpaikalla kollega täyttää 50 vuotta. Haluat antaa lahjan, mutta et tiedä, mitä 50-

vuotiaalle on tapana antaa. 

9. Olet menossa kaverille kylään. Olet kuullut, että Suomessa ei ole tapana viedä lahjoja, jos ei 

ole mikään erityinen juhla. Haluat varmistaa asian ystävältä. 

10. Sinun lapsi pääsee ripille. Et tiedä, miten voisit valmistautua juhlaan. Pyydät apua. 

11. Olet sinun lapsen ylioppilasjuhlassa. Pidät puheen sinun lapselle. 

12. Sinun ystävä menee kihloihin. Mitä puhut hänelle juhlassa? 

13. Sinun ystävä menee naimisiin. Pidä hänelle puhe häissä. Ehkä olet bestman / kaaso. 

14. Olet hautajaisissa. Puhu vainajan omaisille. 

15. Sinun ystävä haluaa kutsua sinut pelaamaan suojalkapalloa. Mitä sanot? 

16. Olet ilmoittautunut eukonkantokilpailuun. Haluat kysyä 45 kg painavaa luokkakaveria 

sinun ”eukoksi”. Mitä sanot? 

17. Haluat aloittaa avantouinnin ensi talvena. Kysyt asiasta. 
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Mielipide  

 

A. Suomalaiset eivät osaa / osaavat juhlia 

B. Paras juhla Suomessa 

Miten sitä vietetään? 

Miksi? 

Millaisia kokemuksia sinulla on? 

Mistä tykkäät? Mistä et? 

C. Lahjojen antaminen ja onnittelu Suomessa on tosi tylsää.  

 

Kertominen 

Kotimaani juhla  

Mikä on juhlan nimi? Mitä se tarkoittaa? 

Milloin juhlaa vietetään? 

Millainen juhla se on? Mitä silloin tehdään? 

Mitä juhlassa syödään ja juodaan? 

Millaisia traditioita on? 

Mikä on etiketti, mitä on tärkeää tietää? 

Annetaanko juhlassa lahjoja? Kenelle? 

Mitä positiivista / negatiivista juhlassa on? 

Pidätkö juhlasta? Miksi? Miksi et? 


