
 
   

     LÄHIPIIRI 

Lämmittely 

 

Kerro hyvästä ystävästä / kaverista. Kuvaile häntä. Mikä on ollut hänen merkitys sinun 

elämässä? Miksi? 

 

Dialogit 

Tehtävä 2 Keskustelu  

Olet saanut ison laskun (keksi itse, minkä). Et voi maksaa laskua eräpäivänä. Soita 

palvelun tarjoajalle ja yritä sopia, miten voit maksaa laskun.  

 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (esittele itsesi ja kerro asiasi) 30 s.  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (vastaa) 20 s.  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa. Ehdota, että maksat laskun erissä.) 20 s.  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa) 10 s.  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa) 10 s.  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Lopeta puhelu kohteliaasti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustelu 2  



 
   

 

Naapuri on valittanut metelistä, joka tulee sinun asunnosta. Isännöitsijä soittaa sinulle 

asiasta. HUOM! Aloita keskustelu vastaamalla puhelimeen.  

 

SINÄ:   (vastaa puhelimeen) 5 s  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (vastaa ja kerro, millaiset juhlat järjestit) 30 s  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (Vastaa kysymykseen) 10 s.  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (Olet eri mieltä.) 20 s.  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (Vastaa kysymykseen.) 10 s.  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (Vastaa kysymykseen.) 20 s  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

SINÄ:   (vastaa) 15 s.  

ISÄNNÖITSIJÄ:  ***  

 

Keskustelu 3  

Kerrostalossa naapurisi on tupakoinut parvekkeella. Se häiritsee sinua. Soitat hänelle 

asiasta.  

 

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (esittele itsesi ja kerro asiasi) 30 s.  

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (vastaa) 10 s  

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (vastaa) 15 s  

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (ehdota paikkaa, jossa voi tupakoida) 20 s  

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (vastaa) 20 s  

NAAPURI:   ***  

SINÄ:   (lopeta puhelu kohteliaasti)  

 

Tilannetehtävät  



 
   

1. Jätät viestin ystäväsi puhelinvastaajaan. Kerro, kuka olet ja pahoittele, että et voi 

tulla sovittuun tapaamiseen (keksi itse mihin). Kerro syy ja pyydä häntä soittamaan 

matkapuhelimeesi. (15 sek)  

2. Sinulla ja ystävälläsi oli edellisenä päivänä riitaa jostakin pienestä asiasta. Soitat 

ystävällesi ja haluat sopia erimielisyydet. Millaisen viestin jätät ystävän 

puhelinvastaajaan? (20 sek)  

3. Olet ystäväsi luona juhlissa ja siellä on tarjolla monenlaista syötävää. Sinulla on 

jokin allergia (keksi itse, mikä) ja haluat tietää, mitä ruoat sisältävät. (20 sek)  

4. Haluat kertoa, että ystävän housuissa on reikä peffassa, mutta sinua nolottaa sanoa. 

(20 sek) 

5. Haluat kertoa, että opettajan housun lahkeesta roikkuu vessapaperia, mutta et 

kehtaa. (20 sek) 

6. Otit vahingossa suolaa sinun kahviin. Haluat vaihtaa sen. (20 sek) 

7. Unohdit sinun vaimon / miehen / ystävän syntymäpäivän. Mitä sanot. (20 sek) 

8. Sinun avaimet unohtuivat kotiin sisälle taloon. Soitat isännöitsijälle. Mitä puhut? 

(20 sek) 

9. Putki vuotaa. Soitat putkimiehelle. (20 sek) 

10. Haluat irtisanoa sinun vuokrasopimuksen, koska naapurit häiritsevät liian paljon. 

(20 sek) 

11. Haluaisit remontoida sinun asuntoa, haluat kysyä luvan sinun vuokranantajalta. 

(20 sek) 

12. Ystäväsi on tehnyt remontin. (20 sek) 

13. Ystäväsi auto on mennyt rikki. (20 sek) 

14. Ystäväsi tulee yllättäen sinua vastaan kadulla. (20 sek) 

15. Ystäväsi toivottaa sinut tervetulleeksi hänen kotiin. (20 sek) 

16. Ystäväsi on kutsunut sinut juhliin (keksi itse, millainen juhla). Et pääse juhliin. Soita 

ystävälle ja selitä asia. (20 sek) 

17. Tapaat uuden naapurisi. Hän kysyy, millaisia ihmisiä lähellä asuu. Kerro hänelle. 

(20 sek) 

18. Naapurin koira häiritsee sinua. Selitä asia naapurille. (20 sek) 

19. Etsit uutta asuntoa. Kerro kiinteistövälittäjälle, millainen asunto olisi hyvä sinulle. 

(20 sek) 

20. Pieni lapsi itkee yksin kadulla. Et näe vanhempia. Mitä sanot hänelle? (20 sek)  

Kertomistehtävät  

 



 
   

A. Kerro ystäväsi tai sukulaisesi elämästä (lyhyt elämäkerta). 

 

B. Mitä perhe / ystävät / sukulaiset sinulle todella merkitsevät? Millaisia ystäviä sinulla 

on?  

Paljonko sinulla on todella hyviä ystäviä?  

Mikä sinulle on ystävyydessä tärkeää?   

Ketkä muut ovat tärkeitä ihmisiä elämässäsi?  

Työkaverit? Naapurit? Hyvänpäiväntutut? Kaverit naamakirjassa (Facebookissa)?   

Sanotaan, että jotkut ihmiset tuovat meille energiaa ja jotkut ihmiset syövät sitä. Oletko 

huomannut tällaista ilmiötä?   

Miten pidät ihmissuhteistasi huolta?   

 

 

Mielipide 

A. Mitä mieltä olet julkisesta liikenteestä paikkakunnallasi / Suomessa? 

 

tai 

 

B. Millainen on hyvä / huono naapuri? 

 

 

 


