
                  TAUKOHUONE  

Lämmittely 

 

Millaisia taukoja sulla on töissä? 

Mistä teemoista tauolla puhutaan? 

 

Tuletko syömään?  

(Tuuksä syömään? Tuutsä syömään? Tuutsie syömään?) 

Mihin mennään syömään? 

Hei, mä tuun mukaan! 

Onko sulla eväät vai tuuksä syömään? 

Mulla ei ole eväitä tänään. 

Oletko syönyt jo? 

Joo, mä kävin jo syömässä. / Mulla oli eväät. 
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Mistä taukohuoneessa jutellaan? 

 

• Kuka olet ja mistä olet kotoisin? 

• Kuinka kauan olet asunut Suomessa? 

• Mitä kieliä osaat? 

• Millainen koulutustausta sinulla on? 

• Mitä harrastat? Mitä teet vapaa-aikana? 

• Millaista työkokemusta sinulla on? 

• Mitä työtä haluat tehdä? Miksi? 

• Millainen ensimmäinen työpaikkasi oli? 

• Millaisia asioita opit koulussa? Entä työkokemuksen kautta? 

• Mikä sinusta on mukavaa? Mistä asioista pidät? 

• Miten opiskelet mieluiten? Mikä on sinulle hyvä tapa oppia? 

• Mikä on sinulle helppoa opiskelussa? Entä vaikeaa? 

• Mitkä ovat vahvuuksiasi? Missä olet hyvä? 

• Mikä on sinulle tärkeää elämässä? Miksi? 

• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Miksi? 

• Mitä teit viikonloppuna? 

• Mikä on ollut päivän paras asia? 

• Mitä suunnittelet tälle viikolle ja ensi viikonlopuksi? 
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Dialogit 

 

Keskustelutehtävät  

 

Keskustelu 1 

 

Järjestät työpaikan pikkujoulut. Tarvitset joulukuusen. Sopivan kokoista joulukuusta on 

vaikea löytää. 

 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (tervehdi) (10 sek.)  

Myyjä:  *** 

Sinä:  (kerro asiasi) (25 sek.)  

Myyjä: *** 

Sinä:  (vastaa kielteisesti) (20 sek.)  

Myyjä:  *** 

Sinä:  (vastaa) (20 sek) 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (vastaa)  (20 sek.)  

Myyjä:  *** 

Sinä:  (kysy maksutavasta)  (20 sek.)  

Myyjä:  *** 

Sinä:  (vastaa) (20 sek.)  

Myyjä:  *** 
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Keskustelu 1 

 

Järjestät työpaikan pikkujoulut. Tarvitset joulukuusen. Sopivan kokoista joulukuusta on 

vaikea löytää. 

 

Myyjä:  Päivää! 

Sinä:  (tervehdi) (10 sek.)  

Myyjä:  Minkäslaista joulukusta etsit? Tässä olis aika komeita isoja ja tuolla pienempiä.  

Sinä:  (kerro asiasi) (25 sek.)  

Myyjä: Jaahas, no katsotaas….oisko tämä hyvä? 

Sinä:  (vastaa kielteisesti) (20 sek.)  

Myyjä:  Entäs tämä? 

Sinä:  (vastaa) (20 sek) 

Myyjä:  No niin. Mä laitan sen tällaseen muoviin. Miten sä sen kuljetat? 

Sinä:  (vastaa)  (20 sek.)  

Myyjä:  Selvä. Se on 55€. 

Sinä:  (kysy maksutavasta)  (20 sek.)  

Myyjä:  Juu, se sopii kyllä. 

Sinä:  (vastaa) (20 sek.)  

Myyjä:  Kiitos! 
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Keskustelu 2 

 

Olet työpaikan kahvihuoneessa aamulla. Kahvi on loppu. Ratkaise tilanne työkaverin kanssa. 

 

Kollega: *** 

Sinä: (vastaa) (10 sek.)  

Kollega: *** 

Sinä: (vastaa) (20 sek.) 

Kollega: ***  

Sinä: (vastaa kieltävästi ja keksi selitys) (25 sek.) 

Kollega: ***  

Sinä: (vastaa myöntävästi) (10 sek) 

 

Keskustelu 2 

 

Olet työpaikan kahvihuoneessa aamulla. Kahvi on loppu. Ratkaise tilanne työkaverin kanssa. 

 

Kollega: Huomenta! Meillä on kahvi loppu. 

Sinä: (vastaa) (10 sek.)  

Kollega: Pitäskö käydä hakemassa kahvia tosta K-kaupasta? Ei me pärjätä koko päivää  

  ilman kahvia. 

Sinä: (vastaa) (20 sek.) 

Kollega: No joo, mä voin mennä. Vai ehtisitkö sä? Mulla on vähän kiire.  

Sinä: (vastaa kieltävästi ja keksi selitys) (25 sek.) 

Kollega: Okei, mä haen. Laita sä tohon kaapin oveen joku muistutuslappu, että kaikki tois  

  lisää kahvia vuorollaan.  

Sinä: (vastaa myöntävästi) (10 sek) 
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Tilannetehtävät  

 

1. Sinua harmittaa, koska vain sinä tiskaat työpaikan taukohuoneessa. Mitä sanot? 

2. Pyydät työkaveria mukaan (keksi itse, mihin). 

3. Kerrot sinun viikonlopusta. 

4. Kerrot, millainen katastrofiaamu sinulla oli. 

5. Et halua juhlia työpaikalla sinun 50/60-vuotissyntymäpäivää. Mitä sanot pomolle? 

6. Et ole tyytyväinen (keksi itse mihin?). Mitä puhut? 

7. Sinun loman ajankohtaa pitäisi vaihtaa. Mitä puhut pomolle? 

8. Kollega istuu sinun tuolilla ja on vallannut sinun työpöydän. Sinulla on kiire. Mitä 

sanot? 

9. Kahvi on loppu. Kukaan ei ole tuonut uutta kahvia omalla vuorollaan.  

10. Joku on unohtanut hellan / kahvikoneen / tiskikoneen päälle yöksi. Mitä sanot? 

11. Muuta, mitä? 

 

Kertominen  

 

A. Tauko työpaikalla Suomessa / kotimaassani. 

B. Taukohuonepuheen merkitys työyhteisössä 

C. Minun paras idea syntyi tauolla 

D. Minä en koskaan muista pitää taukoja 

 

Mielipide  

 

A. Tauolla ei saisi puhua työasioista. 

B. Yhteinen keittiö työpaikalla on yhteinen sotku. 

C. Taukojumppa pitäisi tehdä pakolliseksi joka työpaikalla. 

D. Tauot lisäävät työkykyä.  

E. Hyvä ilmapiiri työpaikalla syntyy taukohuoneessa. 


