
  ASUMINEN 

 

Sanasto ja lämmittely 

1. Millainen koti sulla on? 

2.  Mistä asiasta sä tykkäät eniten sun kodissa? 

3. Onko sun kodissa joku asia, josta sä et tykkää? 

4. Pidätkö sä siitä paikasta, missä sä asut? 

5. Millainen koti sulla oli omassa kotimaassa? 

6. Tykkäätkö olla kotona yksin? 

7. Asutko yksin vai jonkun kanssa? 

8. Mitä teet kotona? 

9. Teetkö kotitöitä? 

10. Kuka laittaa ruokaa sun kotona? 

11. Oletko koti-ihminen? 

12. Käytkö saunassa? 

13. Kutsutko mielelläsi vieraita kotiisi vai käytkö mieluummin itse kaverin kotona? 

14. Missä kodissa olet viihtynyt parhaiten? 

15. Teitkö kotitöitä, kun olit lapsi? 

16. Saitko viikkorahaa? 

17. Miksi siivoat? 

18. Onko sulla kengät jalassa sisällä? 

19. Tuuletatko kotona? 

20. Mihin viet paperiroskat ja lehdet? 

21. Onko sulla siistiä vai sotkuista? Vietkö aina tavarat olimme paikoilleen? 

22. Onko sulla säännöllinen siivouspäivä? 

23. Teetkö joskus suursiivouksen? 

24. Onko sinulla hiustenkuivaaja? Miksi tarvitset sen? 

25. Onko sinulla sähköhammasharja? Miksi tarvitset sen? 

26. Onko sinulla imuri? Miksi tarvitset sen? 
27. Onko sinulla pyykinpesukone? Miksi tarvitset sen? 

28. Onko sinulla tiskikone? Miksi tarvitset sen? 

29. Onko sinulla kahvinkeitin? Miksi tarvitset sen? 

30. Onko sinulla riisinkeitin? Miksi tarvitset sen? 

 

 



  ASUMINEN 

Dialogit 

 

A. Tulet kotiin ja kotona sinua odottaa tämä viesti. 

 

Hei! 

 

Teille on paketti, joka ei mahdu postilaatikkoon. Yritimme toimittaa paketin teille tänään, mutta ette 

olleet kotona. Soittaisitteko minulle takaisin ja sovitaan aika, milloin voin tuoda paketin. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Lähetti 

+358 443275025 

 

Lähetti:  *** 

Sinä:  (esittele itsesi ja kerro asiasi) 

Lähetti:  *** 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Lähetti:  *** 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Lähetti:  *** 

Sinä:  (vastaa kysymykseen) 

Lähetti:  *** 

Sinä:  (lopeta puhelu kohteliaasti) 

B. Sinä muutat uuteen kaupunkiin, soita ja ilmoita asiasta ystävälle. Käytä dialogissa: 

Hei kuule…. 

Ahaa! 

Kiitos tiedosta! 

Tervetuloa tupareihin! 

Tarviitko apua? 

 

 

 

 



  ASUMINEN 

Tilannetehtävät  

 

1. Olet hississä. Joku kysyy sinulta: Mihin kerrokseen olet menossa? 

2. Olet kadulla. Joku kysyy sinulta: Anteeksi, missä on lähin kauppa? 

3. Olet huonekalukaupassa. Myyjä kysyy sinulta: Voinko auttaa? 

4. Olet kassalla. Myyjä kysyy sinulta: Oliko Plussa-korttia? 

5. Näet suomen kielen opettajasi kaupungilla. Mitä sanot? 

6. Mitä sanot jos: 

a. ilmastointi ei toimi >> asunto on kuuma, 

b. patteri ei toimi >> asunto on kylmä 

c. Sähköt on poikki 

d. Jääkaappi ei toimi 

e. Lamppu on palanut 

f. Katto vuotaa 

g. Vessanpönttö on tukossa 

h. Hana vuotaa 

i. Ikkuna on rikki 

j. Unohdin avaimen sisälle 

k. Hella unohtui päälle 

 

Mielipide  

 

A. Kumpi on parempi? Vuokra-vai omistusasunto? 

B. Mikä on paras tapa asua? Omakotitalo, rivitalo, kerrostalo? 

C. Kumpi on parempi? Yksin vai yhdessä? 

D. Paras tyyny / peitto / patja / sänky ikinä! 

 

 

Kertominen 

 

1.Kotityöt 

a. Mistä kotityöstä sinä pidät / et pidä? 

b. Kuka tekee sinun kotona kotityöt? Miksi? 

c. Onko olemassa ”miesten työt” ja ”naisten työt”? Miksi / miksi ei? 

2. Kuorsaava kumppani ja ongelman ratkaisu 

 


