
  KOTITYÖT 

 

Sanasto ja lämmittely 

1. Teitkö kotitöitä, kun olit lapsi? 

2. Saitko viikkorahaa? 

3. Miksi siivoat? 

4. Onko sulla kengät jalassa sisällä? 

5. Tuuletatko kotona? 

6. Mihin viet paperiroskat ja lehdet? 

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

8. Onko sulla säännöllinen siivouspäivä? 

9. Teetkö joskus suursiivouksen? 

10. Onko sinulla hiustenkuivaaja? Miksi tarvitset sen? 

11. Onko sinulla sähköhammasharja? Miksi tarvitset sen? 

12. Onko sinulla imuri? Miksi tarvitset sen? 

13. Onko sinulla pyykinpesukone? Miksi tarvitset sen? 

14. Onko sinulla tiskikone? Miksi tarvitset sen? 

15. Onko sinulla kahvinkeitin? Miksi tarvitset sen? 

16. Onko sinulla riisinkeitin? Miksi tarvitset sen? 

Mitä teet ja millä?  

pestä, kuivata, keittää, sekoittaa, imuroida, silittää, laittaa/panna, ottaa, paistaa, tyhjentää, 

täyttää, pyyhkiä, vatkata, pakastaa, säilyttää, lämmittää, ajaa/leikata, porata, lakaista, 

ripustaa… 

Esimerkki:    Minä pyyhin pöydän rätillä. 

                     Mä täytän tiskikoneen joka aamu. 

 

 

 

 



  KOTITYÖT 

Mikä ero? 

Vie roskat! 

Voisitko viedä roskat! 

Viedään roskat! 

- Vie roskat! 

- Enkä vie. Vie ite! / Miksi taas minä? 

- Voisitko viedä roskat! 

- Okei, mä vien. / Ihan kohta. / Mä en nyt ehdi, mut mä vien myöhemmin. 

- Viedään roskat! 

- No ei viedä. Mennään mieluummin saunaan! 

Millä? 

Mä leikkaan saksilla. Mä mittaan mittanauhalla. Mä ompelen langalla ja neulalla tai 

ompelukoneella. 

Millä sä kirjoitat? 

Millä sä syöt keittoa? 

Millä sä leikkaat leipää? 

Millä sä pyyhit pöytää? 

Millä sä siivoat? 

Millä sä peset hampaat? 

Millä sä kuivaat kädet? 

Millä sä niistät? 

Millä sä mittaat lämmön? 

Millä sä avaat television? 

Millä sä hakkaat naulaa? 

Millä sä sahaat? 

Millä sä haravoit? 

Millä sä kaivat maata? 

Millä sä tiskaat? 

Millä sä peset kädet? 

Millä sä peset hiukset? 

 

 



  KOTITYÖT 

Dialogit 

 

A. Keskustelette kotitöistä rakentavasti perheessä. 

B. Annat positiivista palautetta, koska vaimo / mies / tyttöystävä / poikaystävä on tehnyt 

jotain tosi mukavaa kotona (hän on siivonnut, tehnyt hyvää ruokaa….) – keksi itse, 

mitä! 

 

Siivouspäivä 

 

Mies: Mä lupasin viedä matot ulos, mutta mulla onkin nyt vähän kiire. Selviätkö sä  

   yksin? 

Vaimo: *** 

Mies: Joo, mut mulla menis muutama tunti Pekan auton kanssa, sen jälkeen mä kyllä  

    ehtisin ravistella ne matot…. 

Vaimo: *** 

Mies: Sori nyt, mutta en mä mitenkään voi perua. Pekan on pakko saada auto tänään  

    kuntoon. 

Vaimo: *** 

Mies: Jos mä kävisin hakemassa meille vaikka jotain yvää syötävää ja punaviiniä,  

    auttaisko se yhtään? 

Vaimo: *** 

Mies: Ymmärrän kyllä…. Mä koitan olla tosi nopee, ehkä Pekan autossa ei ole kovin iso  

   vika. 

Vaimo: *** 

Mies: Joo se on hyvä idea! Mulle sopii! 

Vaimo: *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KOTITYÖT 

Tilannetehtävät  

 

1. Haluat, että lapsi / mies siivoaa / tiskaa / täyttää astianpesukoneen. 

2. Tulet väsyneenä töistä kotiin ja olet pettynyt, koska asunnossa on tosi sotkuista. 

3. Imurin pölypussi on täynnä ja lisää pölypusseja ei ole. Haluat, että mies / vaimo käy 

heti ostamassa niitä lisää. 

4. Olet tyytymätön kotitöiden jakoon perheessäsi. 

5. Tilaat muuttoauton. 

6. Soitat kauppaan ja kysyt, olisiko heillä muuttolaatikoita. 

7. Tilaat siivouksen kotiisi. 

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. Naisten ja miesten pitäisi jakaa kotityöt demokraattisesti. 

B. Kaikkien pitäisi tehdä suursiivous vähintään 4 kertaa vuodessa. 

C. Turhat tavarat pitäisi myydä tai viedä kirpputorille heti, eikä viedä varastoon. 

D. Ihmisillä on liian paljon tavaroita. 

 

Kertominen 

A. Kotityöt 

Mistä kotityöstä sinä pidät / et pidä? 

Kuka tekee sinun kotona kotityöt? Miksi? 

 

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


