
  MAANTIETO 

 

 

Lämmittely 

 

TAMPERE IMATRA HELSINKI PORVOO OULU 

KEMI VAASA TURKU LAHTI ESPOO 

VANTAA KOTKA SALO RAAHE KAJAANI 

TORNIO IVALO IISALMI KOKKOLA SAVONLINNA 

ÄÄNEKOSKI JYVÄSKYLÄ PORI RAUMA MAARIANHAMINA 

VARKAUS JOENSUU KUOPIO ILOMANTSI HÄMEENLINNA 

MIKKELI TUKHOLMA KÖÖPENHAMINA TALLINNA OSLO 

REYKJAVIK LONTOO PIETARI TORNIO ROVANIEMI 

 

 

Mitä kaupunkeja Suomessa tiedät? 

Mitä erityistä niissä on? 

Missä sinä olet käynyt? 

Mihin haluaisit mennä? 

Mikä on sinun lempikaupunki Suomessa? 
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Dialogi 

 

Muutto uuteen kaupunkiin 

Olet muuttamassa uuteen kaupunkiin (keksi itse, mihin?). Juttelet kaverin kanssa sinun 

uudesta kotikaupungista. 

 

Sinä: (Tervehdi ja kerro sinun uutiset.) 25 sek. 

Ystävä: *** 

Sinä: (Olet eri mieltä.) 20 sek. 

Ystävä: *** 

Sinä: (Kerro lisää, miksi et ole iloinen muutosta.) 20 sek.  

Ystävä: *** 

Sinä: (Vastaa myöntävästi ja kerro lisää.) 20 sek. 

Ystävä: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek. 

Ystävä: *** 

 

MALLI Muutto uuteen kaupunkiin 

Olet muuttamassa uuteen kaupunkiin (keksi itse, mihin?). Juttelet kaverin kanssa sinun 

uudesta kotikaupungista. 

 

Sinä: (Tervehdi ja kerro sinun uutiset.) 25 sek. 

Ystävä: Ihanko totta? Mahtavaa! Se on tosi mukava kaupunki. Ihmiset on kivoja ja  

  siellä on kauniita taloja! 

Sinä: (Olet eri mieltä.) 20 sek. 

Ystävä: Älä nyt viitti olla noin negatiivinen. Se on ihan hyvä kaupunki ja kaikkeen  

  tottuu! 

Sinä: (Kerro lisää, miksi et ole iloinen muutosta.) 20 sek.  

Ystävä: No joo, se on ihan totta. Mutta siellä voi löytää uusia kavereita ja uusia  

  harrastuksia. Millä sä menet sinne? Onko sulla jo muuttoauto? 

Sinä: (Vastaa myöntävästi ja kerro lisää.) 20 sek. 

Ystävä: No niin. Eiköhän se siitä! Asuuko sulla sukulaisia tai muita tuttuja sielläpäin? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek. 

Ystävä: No niin, ei muuta kuin onnea uuteen kotiin! Pidä lippu korkealla! 
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Tilannetehtävät 

 

1. Olet Tampereella nakkikioskilla, jossa myydään mustaamakkaraa. Myyjä yrittää 

myydä sinulle sitä tosi innokkaasti. Mitä vastaat? 

2. Olet Lappeenrannassa. Olet kuullut että ruoka nimeltä vetyatomi on paikallinen 

herkku. Haluat tietää siitä lisää. Mitä kysyt nakkikioskilla? 

3. Olet Helsingissä. Vanha mies puhuu sinulle tosi nopeasti Helsingin slangia. Mitä 

sanot hänelle? 

4. Olet Rovaniemellä. Yrität etsiä Korundi-museota (taidemuseo). Kysyt neuvoa 

paikalliselta asukkaalta. 

5. Olet Vantaalla. Et löydä lentokentälle ja sinun navigaattori on sekaisin. Pysäytät 

naisen, joka työntää lastenvaunuja ja kysyt neuvoa. Mitä sanot? 

6. Olet Vaasassa. Eräs mies / nainen sanoo sinulle ”Jag älskar dig.” Mitä sanot hänelle? 

7. Haluat muuttaa Turkuun. Kysy ystävältä sinulle tärkeitä tietoja Turusta. 

8. Olet menossa Porin jazzeille. Kysy majoitusta porilaisesta retkeilymajasta. 

9. Haluat ostaa liput ja majoituksen Savonlinnan oopperajuhliin. Soitat 

lipunmyyntiin. 

10. Haluat osallistua Lahdessa Finlandia-hiihtoihin. Kysy, kuinka hyvä hiihtäjä pitää 

olla, että saa osallistua. 

 

Kertominen 

 

Lempikaupunkini Suomessa. 

Millainen kaupunki se on? 

Mitä palveluita siellä on? 

Miten julkinen liikenne toimii siellä? 

Mitä nähtävyyksiä siellä on? 

Miten siellä voi viettää vapaa-aikaa? 

Miksi se on sinun lempikaupunkisi? 

 

Mielipide 

 

A. Turku / Helsinki / Espoo / Tampere / Lappeenranta…. On hyvä kaupunki asua. 

B. Suomen maantieteellinen sijainti on erinomainen. 

C. Suomen maaseutu tyhjenee nopeasti. 

 


