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Lämmittely 

 

Tehtävä 1 Kertominen 

 

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Puhu noin 2 minuuttia aiheesta. 

 

Kuvaile jotakin työkaveriasi. Kerro esimerkiksi: 

• Kuka hän on? Miltä hän näyttää fyysisesti? 

• Missä tutustuit häneen? 

• Millainen persoona hän on? 

• Millainen hän on työssä? 

• Mitkä ovat hänen vahvuutensa? 

• Entä heikkoudet? 

• Mitä olet oppinut häneltä? 

 

Dialogit 

 

A. Kahvihuoneessa, puhutaan uutisista 

B. Aamulla, tavataan työkaveri. 

C. Suunnitellaan projektin aikataulua. 

D. Lähdetään kotiin töistä. 

 

Tilannetehtävät  

 

Tutustu tilanteeseen ja puhu 30 sekuntia. 

 

1. Sinulla on asiaa työkaverillesi ja menet tapaamaan häntä. Hän ei kuitenkaan ole 

työpisteessään. Lähetä hänelle WhatsAppilla ääniviesti, jossa kerrot: 

– milloin kävit tapaamassa työkaveriasi 

– mitä asiaa sinulla hänelle on 

– pyydä häntä ottamaan yhteyttä sinulle sopivalla tavalla 

2. Haluat vaihtaa vuoroa työkaverin kanssa. Hän ei ole nyt paikalla, mutta sinulla on kiire. 

Lähetät hänelle WhatsAppilla ääniviestin, jossa kysyt asiaa. 

3. Sinun työpaikalle on tullut uusi työntekijä. Hän on ihan hukassa. Auta häntä. 

4. Sinulla on ongelma kotona. Mikä? Et voi mennä töihin. Soitat sinun pomolle ja kerrot 
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asiasta. 

5. Sinun palkassa on virhe. Mikä? Soitat palkanlaskijalle. 

6. Et ole saanut uutta moottoripöytää ja rullahiirtä, vaikka sinulle luvattiin.  

7. Sinulla on uusi työhuone, mutta et ole saanut avainta siihen.  

8. matkustat paljon. Haluat kysyä mahdollisuutta työsuhdeautoon. 

9. Olet uudessa työpaikassa. Huomaat, että siellä on kahvinkeitin, mutta et tunne systeemiä, 

pitkääkö tuoda itse kahvi tai tee, vai tarjoaako työpaikka sen. Kysyt asiasta. 

10. Et osaa käyttää työpaikan kopiokonetta. Pyydät apua. 

11. Olet työpaikan ruokalassa. Siellä on tarjolla jälkiruokaa, mutta et tiedä, sisältyykö se 

hintaan. Kysyt. 

12. Et löydä varastoa. Kysyt neuvoa, miten sinne pääsee.  

13. Sinun tietokone on todella hidas. Sinulla menee paljon aikaa vain ohjelmien avaamiseen. 

Haluaisit uuden. Miten kysyt? 

14. Sinun työpisteessäsi on ehkä hometta. Aina kun tulet töihin, alat yskiä ja sinulla on usein 

vähän lämpöä. Haluat, että ilma tarkastetaan. 

15. Työkaverillasi on pian 50-vuotisjuhlat. Sinä haluat järjestää ohjelmaa. Ehdota työkavereille 

sinun ideat. 

16. Tiedät todella hyvän työntekijän sinun projektiin. Suosittele häntä sinun pomolle. 

Mielipide 

A. Työn pitää tuottaa nautintoa eikä olla vain rahan saamisen väline. 

B. Mitä jos hyppäisin kokonaan työelämän oravanpyörästä pois? 

 

Kertominen 

A. Ensimmäinen päivä työpaikallani. 

B. Ensimmäinen työpaikkani. 

C. Työ, josta olen todella ylpeä. 

D. Vahvuuteni työssä. 

E. Normaali työpäiväni. 


