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Lämmittely
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KAKSIHAARAISET

Millaiset hiukset sulle sopii?
Millaiset hiukset sinulla on?
Kuka leikkaa sinun hiukset? Käytkö kampaajalla/parturissa?
Oletko käynyt kampaajalla/parturissa Suomesssa?
Onko sinulla vakiokampaamo/-parturi?
Kuinka usein sinä käyt kampaajalla?
Kuinka usein leikkautat hiukset?
Miten varaat ajan?
Mitä hiustenleikkaus maksaa sinun kampaajallasi tai parturillasi?
Paljonko sinun kampaamo/parturikäynti yleensä maksaa?
Tykkäätkö, että sinulla on aina sama malli vai haluatko välillä jotain uutta?
Miksi kampaaja on kallis Suomessa?
Värjäätkö sinun hiuksia vai onko nykyinen väri sinun oma väri?

NUTTURA

PARTURI-KAMPAAMO
Timo ei käy PARTURISSA, koska hän leikkaa tukan itse. Hänellä on oma leikkuri ja hän ajaa
hiukset koneella kerran kuukaudessa. Hänen ei tarvitse varata aikaa.
Mieti verbejä: mitä kaikkea kampaaja/parturi tekee?
KASVAA
KASVATTAA
VÄRJÄTÄ
VÄRJÄYTTÄÄ

Tukka kasvaa. Lapset kasvavat.
Minä kasvatan tukkaa = Annan tukan kasvaa.
Kasvatan lapsia. Kasvatan tomaatteja.
Värjään hiukset itse kotona.
Värjäytän hiukset kampaajalla.

LEIKATA
LEIKKAUTTAA

Leikkaan hiukset itse kotona.
Leikkautan hiukset parturissa.

PESTÄ
PESETTÄÄ

Pesen auton omalla pihalla.
Pesetän auton autopesulassa.

Kuka leikkasi sun hiukset lapsena?
Onko sinulla koskaan ollut kalju? Siilitukka? Kiharat? Irokeesi? Joku erikoinen malli tai
hiusväri?
Mitä parturi puhuu?
Millaista mallia olet ajatellut?
Kuinka usein sä käyt kampaajalla?
Milloin tää on viimeks leikattu?
Käy vaan istumaan tohon.
Kiitos!
Kuinka usein sä käyt kampaajalla? kerran kuussa
kerran vuodessa, kerran 10:ssä vuodessa
Pestäänkö?
Joo, kiitos. / Ei kiitos!
Millon sä oot viimeks pessyt hiukset? 2 päivää sitten
viime yönä
Onks sulla nyt hyvä asento?
Joo, on.
Onks vesi liian kuumaa?
Ei, se on sopivaa.
Millä sä peset sun hiuksia?
...shampoolla ja hoitoaineella.
Millasia toiveita sulla on?
Mä haluaisin jotain uutta.
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Otanko saksilla vai koneella?
Millä puolella sulla on jakaus?
Olisko kaks senttiä liikaa?

Saksilla kiitos.
Oikealla puolella.
Joo, ota vaan yksi.
Ei, ota vaan kaksi.

Kallistatko päätä vähän eteenpäin.
Annetaan tän värin nyt vaikuttaa puol tuntia.
Ottasitsä teetä tai kahvia? (ottaisitko sinä...) Teetä kiitos.
Haluisitsä lukee jotain sillä välin? No joo. Onks sulla...
Oi anteeks! Mä osuin sua korvaan! Ei se mitään.
Käytätkö muotoilutuotteita?
Saaks käyttää muotoilutuotteita?
Joo kiitos!
Miltä näyttää?
Joo, hyvä. Tosi hieno! Upea!
Tää väri sopii sulle tosi hyvin!
Kiitos! Kiitos paljon! Kiitti!
Haluutsä varata jo seuravan ajan? Joo. / Ei vielä kiitos.
Tarvitsetko jotain muuta?
Mitä sinä puhut?
Voitko puhua hitaasti? Sanotko uudestaan? Anteeksi?
Minä haluan vähän lyhemmät hiukset.
Minä haluaisin tosi lyhyet hiukset.
Minä haluan uuden värin hiuksiin.
Millaisen värin sinä haluat? Minä haluaisin punaiset hiukset.
Minä haluaisin raidat tukkaan.
Minä haluan oranssia ja punaisia raitoja.
Minä haluaisin jotain uutta!
Minä haluan kasvattaa hiuksia.
Ota vähän latvoista!
Minä haluan samanlaiset kuin ennen.
Ota reilusti! = Leikkaa paljon!
Leikkaa enemmän!
Saat vapaat kädet! = Tee, mitä haluat.
Minä haluaisin jotain poikamaista / villiä.
Mä haluaisin jotain uutta/ erilaista.
Minä haluan tosi lyhyet hiukset.
haluan + millaiset hiukset?
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Haluaisin raidat ja leikkauksen kerroksittain.
Ota kaksihaaraiset ja kuivat latvat pois!
Minä haluan kasvattaa.
enemmän
Leikkaa enemmän!
vähemmän
2 cm? Ei, ota vähemmän.
reilusti = paljon
Ota reilusti!
varovasti = vähän
Ota tosi varovasti!
kampaamo, parturi, värjäys, leikkaus, malli, juurikasvu, permanentti, kampaus

Millainen tukka sinulla on? Millaiset hiukset sinulla on?
Minulla on pitkät ja tummat hiukset.
Joskus aamulla minulla on kiharat hiukset.
Minulla on puolipitkät, tummat hiukset.
Mulla on tummat, puolipitkät ja luonnonkiharat hiukset.
Mulla on puolipitkä ja ruskea tukka.
Minulla on pitkät, suorat hiukset.
Mulla on lyhyet ja ruskeat hiukset.
Mulla on tosi pitkät ja tummat hiukset pyllyyn/takapuoleen asti.
ohuet vai paksut?
Mä olen kalju. Mulla on parta ja viikset.
Se on nyt muotia. Se on "in".
Hänellä on irokeesi.
Hänellä on siili. Hänellä on jenkkisiili.
Hänellä on pitkät, ruskeat hiukset ja lyhyet etuhiukset.
Hänellä on polkkatukka.
Hänellä on vaaleanruskeat hiukset, puolipitkät hiukset.
Hänellä on raitoja.
Hänellä on jakaus. (keskellä, oikealla puolella...)
Hänellä on värjätty tukka.
Hänellä on peruukki.
Hänellä on poninhäntä.
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Hänellä on nuttura.
Hänellä on letit. (letti)
Hänellä on hiukset auki / kiinni.
Hänellä on luonnonkiharat / permanentti.
OTTAA YHTEYTTÄ + MIHIN? KENEEN?
Minä otan yhteyttä kampaamoon.
Minä otan yhteyttä sinuun.
Minä otan yhteyttä minun ystävään.

Dialogit
Kampaaja-parturissa
Olet kampaajalla. Haluaisit leikata ja värjätä hiukset.
Sinä:
(tervehdi ja kerro, mitä haluat)
Kampaaja: Selvä juttu. Millaista mallia sä olet ajatellut?
Sinä:
(vastaa)
Kampaaja: Tässä olis tällänen esimerkki tässä lehdessä. Oisko tää hyvä?
Sinä:
(vastaa)
Kampaaja: Entäs väri? Millaista sävyä sä oot ajatellut?
Sinä:
(vastaa)
Kampaaja: Tässä toi 223 ja 224 olis ehkä aika lähellä? Mitä sä ajattelet?
Sinä:
(vastaa)
Kampaaja: Ja kestoväri laitetaan, eikö niin? Toi kevytväri lähtee niin nopeasti pois.
Sinä:
(vastaa myöntävästi)
Kampaaja: Hyvä, pestään ensin, tule tänne pesupaikalle ensin!
Sinä:
(vastaa)
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Tilannetehtävät
1. Mitä sanot ystävälle, kun hän on käynyt kampaajalla?
2. Mitä sanot, jos tykkäät tosi paljon?
3. Mitä sanot, jos et tykkää?
4. Mitä sanot, kun varaat aikaa?
5. Mitä sanot, kun aika ei sovi?
6. Kysyt ohjetta, missä parturi-kampaamo on?
7. Kysyt neuvoa ystävältä, miten voi varata ajan kampaajalle.
8. Soitat kampaaja-parturille ja kysyt, mitä normaali hiusten leikkaus maksaa?
9. Kysy, kuinka paljon hiusten värjäys maksaa, jos sinulla on lyhyet hiukset?
10. Kysy, paljonko miesten hiusten leikkaus maksaa?
11. Olet menossa juhliin (mihin?). Haluat juhlakampauksen. Varaa aika kampaajalle ja
kysy hintaa.
12. Olit kampaajalla, mutta tapahtui jotain ikävää ensimmäisen hiusten pesun jälkeen.
Soita kampaajalle ja reklamoi.
13. Tarvitset hyvää hilseshampoota. Kysy neuvoa kampaajalta.
14. Haluat hiustenpidennyksen. Kysy kampaajalta.

Kertominen
A.
B.
C.
D.

Minun hiusteni historia.
Paras shampoo ja hoitoaine.
Minun vinkkini hiuksien hoitoon.
Hiusongelmia ja ongelmahiuksia.

Mielipide
A. Unelmieni hiukset.
B. Pitkät vai lyhyet hiukset?
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