
One click is enough to 
make the world a better

place.



POLIISIMitä poliisi tekee?

Mitä tarkoittaa?
auttaa
putka
löytötavaratoimisto
rikos
varas
rikollinen
valvoa 
sakko - sakot 
puhalluttaa
puhaltaa
parkkisakko 
Ylinopeus
ratsia 
rekisteriote
valvontakamera 
turvavyö 



POLIISI
DIALOGIT

A. Henkilökortin / passin hakeminen 
B. Katoamisilmoitus 
C. Rikosilmoitus 
D. Poliisi puhalluttaa 
E. Parkkisakko 
F. Ylinopeus



HENKILÖKORTIN HAKEMINEN

MITÄ PUHUT?

Henkilökortin hakeminen

Sinä: ***

Poliisi: Päivää!

Sinä: ***

Poliisi: Onko sulla henkilötodistus ja kaksi passikuvaa tai digikuva?

Sinä: ***

Poliisi: Kiitos. Mä tarkistan sinun  henkilötiedot ja osoitteen. Joo….kaikki 

on kunnossa. Printtaan nämä paperille, voit sitten tarkistaa itse. Allekirjoita sitten 

tämä paperi.

Sinä: ***

Poliisi: Nyt mä tarvitsen sinun sormenjäljet. Laita sormi tähän 

lukulaitteeseen ja pidä sitä siinä vähän aikaa. Laita vielä sähköinen 

allekirjoitus tähän. Kiitos, nyt kaikki on kunnossa. Ilmoitamme sulle, kun 

henkilökortti on valmis. Sä voit hakea sen sitten R-kioskilta.

Sinä: ***

Poliisi: Se on valmis noin 5-8 päivän kuluttua. No niin, se maksaa 58€. 

Maksatko kortilla vai käteisellä?

Sinä: ***

Poliisi: Kiitos, näkemiin!

Sinä: ***



PASSIN HAKEMINEN

MITÄ PUHUT?

Passin hakeminen

Sinä: ***

Poliisi: Päivää!

Sinä: ***

Poliisi: Onko sulla henkilötodistus ja kaksi passikuvaa tai digikuva?

Sinä: ***

Poliisi: Kiitos. Mä tarkistan sinun  henkilötiedot ja osoitteen. 

Joo….kaikki on kunnossa. Printtaan nämä paperille, voit sitten 

tarkistaa itse. Allekirjoita sitten tämä paperi.

Sinä: ***

Poliisi: Nyt mä tarvitsen sinun sormenjäljet. Laita sormi tähän 

lukulaitteeseen ja pidä sitä siinä vähän aikaa. Laita vielä 

sähköinen allekirjoitus tähän. Kiitos, nyt kaikki on kunnossa. 

Ilmoitamme sulle, kun passi on valmis. Sä voit hakea sen sitten 

R-kioskilta.

Sinä: ***

Poliisi: Se on valmis noin 5-8 päivän kuluttua.

Sinä: ***

Poliisi: Se tekee 48€. Maksatko käteisellä vai kortilla?

Sinä: ***



LÖYTÖTAVARATOIMISTO
KATOAMISILMOITUS

MITÄ PUHUT?

Katoamisilmoitus

Sinä: ***
Poliisi: Päivää!
Sinä: ***
Poliisi: Missä se katosi?
Sinä: ***
Poliisi: Oliko siinä henkilökortteja?
Sinä: ***
Poliisi: Millainen lompakko se on?
Sinä: ***
Poliisi: Mikä sun puhelinnumero on?
Sinä: ***
Poliisi: Ja henkilötunnus?
Sinä: ***
Poliisi: No niin. Me ilmoitamme sulle, jos se löytyy. 
Sinä: ***
Poliisi: Selvä! Toivotaan, että lompakko löytyy!



RIKOSILMOITUS
MITÄ PUHUT?

Rikosilmoitus

Sinä: ***
Poliisi: Päivää!
Sinä: ***
Poliisi: Missä se tapahtui?
Sinä: ***
Poliisi: Milloin se tapahtui?
Sinä: ****
Poliisi: Oliko siellä silminnäkijöitä?
Sinä: ***
Poliisi: Onko sinulla tuntomerkkejä?
Sinä: ***
Poliisi: Mikä sun puhelinnumero ja henkilötunnus on?
Sinä: ***
Poliisi: Vaaditko tekijälle rangaistusta?
Sinä: ***
Poliisi: No niin. Me ilmoitamme sulle, jos jotakin löytyy. 
Sinä: ***



TUNTOMERKIT



POLIISI 
PUHALLUTTAA

- Päivää!
- Päivää!
- Puhallatko tähän pilliin?
- Joo.
- Kiitos, kaikki on hyvin! Voitte jatkaa 

matkaa.
- Kiitos!
- Hyvää päivänjatkoa ja turvallista matkaa!
- Kiitos!



YLINOPEUS-
SAKKO

- Iltaa!
- Iltaa!
- Mikä oli sinun nopeus tuossa suoralla?
- Öööö…..70 kilometriä tunnissa?
- Taisi olla enemmän. Sinä ajoit 90 km tunnissa 70 

kilometrin tunnissa rajoitusalueella.
- Voi voi....miten siinä nyt niin kävi?
- Saisinko sinun ajokortin?
- Tässä, ole hyvä.
- No niin...tule istumaan tuonne poliisiautoon, 

minun täytyy kirjoittaa sinulle nyt sakko ja 
tarkistaa tiedot. Tulehan tänne!

- Joo...kai mun täytyy tulla.....L



PARKKISAKKO
- Mitä!!!!!!!???? Parkkipirkko on käynyt!!!!! Mutta

minälaitoin parkkikiekon!!!!!
- Mutta katso kelloa! Parkkikiekon aika on loppu.
- Voi ei, niin on! 10 minuuttia yliaikaa L Ja heti

Parkkipirkko on käynyt. Voi voi, minun tili on 
ihan tyhjä!!!!

- Paljonko sinä sait parkkisakkoa?
- 60€
- Joo, se on ihan turhaa rahanmenoa, voi voi!
- Joo, nyt harmittaa!



LIIKENNEKAMERA
***RÄPS!!!!!!!! (kamera välähtää)

- Voi ei! Liikennekamera otti minusta kuvan! 

Oliko minulla ylinopeutta?

- Mikä tässä on nopeusrajoitus?

- 80 kilometriä tunnissa

- No huh…minulla oli vauhtia ehkä 85 

kilometriä tunnissa...ehkä sen saa sakkoa

- Joo, toivotaan. Joskus tolppakamera ottaa 

kuvan, mutta sakkoa ei tule.

- Toivotaan parasta!

- Joo!



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

1. Joku on varastanut sinun polkupyörän sinun pihalta. Teet
rikosilmoituksen. 



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?
2. On ratsia. Poliisi puhalluttaa sinut. Voi ei! Joit juuri olutta. 



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

3. Löydät lompakon. Sisällä on pankkikortti, pankkitunnukset, 
avainlukulista, ajokortti ja 400€ rahaa. Mitä puhut 
löytötavaratoimistossa? 



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

4. Poliisi soittaa sinulle ja kysyy varastetusta autosta. 



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

5. Sinun lompakko on kadonnut.



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

6. Sinä unohdit auton avaimet auton sisään, ja et voi avata auton ovea.



POLIISI
MITÄ 

PUHUT?

7. Ostit varastetun tavaran. 



www.gimara.fi
info@gimara.fi

Finland
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