
  HUONEKALUKAUPPA 

 

Lämmittely 

 

Huonekalu-alias 

 

RIIPPUKEINU RAHI SOHVA MATTO SOHVAPÖYTÄ 

NOJATUOLI TV-TASO KIRJAHYLLY VESSANPYTTY TUOLI 

HYLLY KUKKALAUTA VAATEKAAPPI KENKÄTELINE NAULAKKO 

KOROTUOLI PATTERI JENKKISÄNKY 

VIINIPULLO-

TELINE 

PYYKKIKORI 

SUIHKU-

VERHO 

SÄLE-

KAIHDIN 

PYYKIN-

KUIVAUS-

TELINE 

JATKOJOHTO LYHTY 

 

Millaisesta makuuhuoneesta pidät? Miksi? 

Millaisesta tyylistä pidät sisustuksessa? 

Mikä on tärkeää, kun ostat huonekaluja tai mietit, mitä haluat kotiin (millainen tyyli 

esimerkiksi)? 

 

 



  HUONEKALUKAUPPA 

Dialogit 
 
Huonekalukaupassa 
 

Ostit tiistaina miehelle / vaimolle sohvan, mutta nyt hän valittaa, että hänellä ei ole 

sohvapöytää. Sinun täytyy ostaa hänelle sohvapöytä.  

 

Myyjä: Päivää! 

Sinä: (tervehdi)  

Myyjä: Voisinko auttaa? 

Sinä: (kerrot asiasi ja kysyt tarjouksia) 

Myyjä: Kyllä...hetkinen...tässä olisi kaunis ovaali sohvapöytä. Sopisiko se sinun sohvaan? 

Sinä: (vastaa myöntävästi ja kysy hintaa) 

Myyjä: 70€. 

Sinä: (kysy jotakin lisää) 

Myyjä: Niin...se on halvempi, jos kokoat sen itse. Kuljetus onnistuu myös. 

Sinä: (vastaa ja kysy väriä)  

Myyjä: Joo, on monta väriä! 

Sinä: (vastaa) 

Myyjä: Kiitos, hei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HUONEKALUKAUPPA 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Olet ostanut Ikeasta lampun, joka on pudonnut katosta alas. Jos lamppu olisi 

pudonnut jonkun päähän, se olisi ollut vaarallista. Valita asiasta Ikeaan ja vaadi 

korvausta. 

2. Olet ostanut jonkin huonekalun (keksi itse, minkä). Olet yrittänyt koota sitä, mutta 

kaikki osat eivät ole pakkauksessa. 

3. Olet ostanut jotakin ja haluat tuotteillesi kotiinkuljetuksen. 

4. Olet nähnyt Ikean kuvastossa jonkin tuotteen (keksi itse, minkä), jonka haluat ostaa. 

Kun tulet Ikeaan, tuote on loppuunmyyty. 

5. Olet ostanut jonkin huonekalun (keksi itse, minkä). Siinä on vika. Palauta tuote. 

6. Olet ostanut jonkin tuotteen Ikeasta, mutta et ole tyytyväinen siihen (keksi itse, miksi). 

Valita tuotteesta. 

7. Olet eksynyt Ikeassa. Kysy neuvoa. 

8. Ikean kotiinkuljetus tulee sellaiseen aikaan, että et ole kotona. Sovi uusi aika kuljettajan 

kanssa. 

9. Olet Ikeassa ja haluat kokeilla sänkyä. Joku nukkuu sängyssä ja et voi kokeilla sitä. Et 

myöskään näe sängyn hintaa. Mitä sanot? 

10. Haluat ostaa kaksi samanlaista tuolia. Tuoleja on kuitenkin enää kaksi jäljellä ja toinen 

tuoli on toisella asiakkaalla. Mitä sanot, että saat tuolin? 

11. Olet syömässä Ikean lihapullia, kun yhdessä lihapullassa on pala muovia. Koska purit 

muovinpalasta, sinulta lohkeaa hammas. Valita asiasta ravintolassa. 

12. Ikeassa 

13. Sinun mies tarvitsee sohvapöydän. Osta sohvapöytä. Kysy, missä sohvapöydät ovat. 

Kysy, paljonko se maksaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HUONEKALUKAUPPA 

Kertominen  

 

A. Näin ostan huonekaluja. 

B. Näin sisustan kotini. 

C. Lempihuonekaluni. Miksi se on minulle rakas? Kerro tarina. 

 

Mielipide  

 

A. Antiikki vai moderni huonekalu? 

B. Käytetty vai uusi huonekalu? 
 

  


