MATKUSTUS
Lämmittely

Tykkäätkö matkustaa? Miksi? Miksi et?
Joo, tykkään matkustaa, koska….
Ei, en tykkää matkustaa, koska…..
Missä maissa olet käynyt?
Mä olen käynyt Saksassa, Venäjällä, Libanonissa…..
En ole käynyt missään.
Tykkäätkö matkustaa lentokoneella / junalla / laivalla / autolla / veneellä…..?
Tykkään matkustaa lentokoneella, koska…
En tykkää matkustaa lentokoneella, koska….
Mihin haluat matkustaa?
Mä haluan matkustaa Jenkkeihin, Bulgariaan, Kööpenhaminaan…..

Mä haluan matkustaa Helsinkiin, Kuopioon, Rovaniemelle….
Miten sinun luo pääsee?
Millä sinä menet kotiin?
Miten sinun luo pääsee?
Mitä reittiä sinä käytät?
Millä bussilla sinun luo pääsee?
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Maailmaympärimatka, jatkotarina
Mistä lähdet?
Mihin menet?
Millä menet?
Oletko koskaan?
En ole koskaan…
Olen joskus…
Jos minulla olisi / Jos minulla olisi ollut
Jos minulla olisi….menisin…tekisin
Jos minullaolisi ollut……. Olisin käynyt….. En olisi tehnyt…..
Mentäiskö…? Lähdettäiskö….?
Mitäs jos lähdettäis…?
Matkalaukun pakkaaminen. Mitä otan mukaan?
Otan mukaan passin, ruisleipää, salmiakkia ja sukat.
Dialogit
Laivalipun varaaminen
Sinä varaat laivaliput kahdelle (mieti valmiiksi, kenen kanssa olet lähdössä matkalle). Soitat
Matkatoimistoon.
Virkailija: ***
Sinä:
(Tervehdi ja esittele itsesi. Kerro, mitä haluat.) (10 sek)
Virkailija: ***
Sinä:
(Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek)
Virkailija: ***
Sinä:
(Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek)
Virkailija: ***
Sinä:
(Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek)
Virkailija: ***

Sinä:
Virkailija:
Sinä:

(Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek)
***
(Kiitä ja hyvästele.) (10 sek)
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MALLI
Laivalipun varaaminen
Sinä varaat laivaliput kahdelle (mieti valmiiksi, kenen kanssa olet lähdössä matkalle). Soitat
Matkatoimistoon.
Virkailija: Matkatoimisto Raketti, Paula Saarinen.
Anni:
Anni Jokinen tässä, hei. Varaisin lippuja Tukholmaan.
Virkailija: Ahaa…. Minä päivänä?
Anni:
Olisko ens viikonloppuna tilaa? Lähdettäis perjantaina.
Virkailija: Perjantaina... kuinka monta henkilöä olis lähdössä?
Anni:
Kaks.
Virkailija: Kaksi henkilöä Tukholmaan... Tilaa löytyy. Millä nimellä?
Anni:
Ööö... Saarinen.
Virkailija: Sanotko uudestaan?
Anni:
Niin, siis Paula Saarisen nimellä.
Virkailija: Hyvä. Liput on varattu. Kiitos, hei.
Anni:
Hei, hei!
Rautatieasemalla
Sinä haluat mennä Helsingissä junalla rautatieasemalta Espooseen. Kysyt virkailijalta neuvoa
sopivan junan valinnassa.
Sinä:
Virkailija:
Sinä:
Virkailija:

(Kysy neuvoa.) (10 sek)
***
(Kiitä kohteliaasti.) (10 sek.)
***

Sinä olet lähdössä Vaasaan. Et tiedä, mihin aikaan seuraava juna lähtee. Sinä kysyt
virkailijalta.

Sinä:
Virkailija:
Sinä:
Virkailija:
Sinä:
Virkailija:

(Tervehdi ja kysy neuvoa.) (10 sek)
***
(Varmista, että kuulit oikein.) (10 sek.)
***
(Kiitä kohteliaasti.) (10 sek.)
***
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MALLI
Rautatieasemalla
Sinä haluat mennä Helsingissä junalla rautatieasemalta Espooseen. Kysyt virkailijalta neuvoa
sopivan junan valinnassa.
Sinä:
Virkailija:
Sinä:
Virkailija:

Anteeksi, miten täältä pääsee junalla Espooseen parhaiten?
No sä meet tonne laiturille 3, sieltä lähtee junia puolen tunnin välein.
Kiitos paljon.
Ei kestä!
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Sinä olet lähdössä Vaasaan. Et tiedä, mihin aikaan seuraava juna lähtee. Sinä kysyt
virkailijalta.
Sinä:
Virkailija:
Sinä:
Virkailija:
Sinä:

Moi, mä olen menossa Vaasaan. Mihin aikaan seuraava juna lähtee?
Se lähtee 20 yli 9
Ai anteeksi, lähteekö se kakskyt yli yhdeksän?
Joo, kyllä!
Kiitos!

Tilannetehtävät
1. Saavut Rovaniemen lentokentälle, mutta matkalaukkusi ei ole tullut perille.
Olet varannut lomakeskuksesta huoneen, mutta varausta ei löydy. Selitä virkailijalle,
milloin ja miten olet varauksen tehnyt. Pidä huolta, että saat itsellesi huoneen.
2. Lento oli myöhässä.
3. Ruoka koneessa oli pilaantunutta.
4. Lentoemännät olivat huonokäytöksisiä.
5. Matkakohteessa selvisi, että hotelli on muuttunut.
6. Hotellihuoneen valot ja ilmastointi eivät toimineet.
7. Olet lähdössä perheesi kanssa lomalle ensi viikolla. Soitat rautatieasemalle. Kysy
junien aikatauluja. Päätä itse, mihin ja minä päivänä matkustatte.
8. Haluat varata mökin, mutta pelkäät karhuja ja haluat mökin läheltä respaa.
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9. Sinulla on koira ja selvität, voiko koira olla mukana.
10. Sinun 90-vuotias mummo on mukana ja hänellä on pyörätuoli. Haluat sellaisen mökin,
jossa voi liikkua pyörätuolilla.
11. Olet intohimoinen kalastaja. Kysyt kalastusmahdollisuuksista.
12. Sinulla on riita sinun vaimon / miehen kanssa. Olette varanneet vain yhden mökin,
mutta sinä ET VOI mennä samaan mökkiin sinun miehen / vaimon kanssa. Kysy toista
mökkiä tai mahdollisuutta yöpyä toisessa paikassa.
13. Sinulla on hirveä matkakuume, mutta tosi vähän rahaa. Saat idean, sinun suomalainen
ystävä asuu Barcelonassa. Soitat hänelle, voitko mennä hänen kotiin kylään.
14. Sinun matkalaukku ei tule hihnalta.
15. Joku tönii sinua tai käyttäytyy epäkohteliaasti, kun jonotat lentokoneeseen.
16. Et löydä sinun passia mistään.
17. Sinun matkalaukussa on 23 kg tavaraa ja saa olla vain 20 kg.
18. Haluat tietää, täytyykö mökkiin ottaa makuupussi tai omat lakanat mukaan. Onko
mökissä mikroaaltouuni ja jääkaappi? Entä tarvitaanko oma pyyhe?
19. Laitoit auton parkkiin hotellin pihaan, mutta aamulla sen ikkunassa oli sakkolappu.

Mielipide
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Rantaloma vai kaupunkiloma?
Juna vai lentokone?
Perhematka, ystävän kanssa vai matka yksin?
Matkustus on ekologisesti arveluttavaa.
Matka maailman ympäri. Miten sen tekisin?
Paras matka ikinä!
Minun kamalin matka.
Matkalla sattui ja tapahtui kaikenlaista!
Trendikkäät matkakohteet
Tervetuloa minun kotikaupunkiin (Suomessa tai vanhassa kotimaassa)! Tätä
suosittelen sinulle!
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Kertominen
A. Rahankäyttö matkalla
Kerro esimerkiksi:
• Mihin rahat menevät matkalla?
• Kuka päättää, mihin matkaraha käytetään?
• Onko tärkeää, että matkalla on paljon rahaa? Tykkäätkö shoppailla vai seikkailla?
Miksi?
B. Google Maps, Here, muut sovellukset, navigaattorit Tom Tom, Garnier…….. Luotanko
itseeni vai navigaattoriin?
Mikä karttapalvelu on paras?
Onko hyvä opetelle luottamaan apuvälineisiin vai olisiko hyvä osata suunnistaa itse?
Missä kartat toimivat?
Milloin ne ovat hyödyllisiä, milloin eivät? hyödyllinen – haitallinen
C. Opasta kaveri sinun kotiin puhumalla. Aloita niin, että kysyt, missä hän asuu!
D. Mistä palvelusta varaat matkasi? Miksi?
E. Mitä tarkoittaa ”vastuullinen matkailu” ? Mitä sinä voit tehdä, että et kuormita
maapalloa liikaa matkailemalla?
F. Matkaromantiikkaa! Se matka muutti elämäni!
G. Sinä saat ottaa matkalle 10 tavaraa mukaan. Valitse sinun 10 tavaraa ja perustele, miksi
valitsit juuri nämä.
H. Joudut autiolle saarelle yksin. Mitä teet? TAI Joudut metsään yksin etkä osaa pois.
Mitä teet?
I. Näin matkasi onnistuu! Annan sinulle ohjeet takuuvarmasti hyvää matkaa varten!
J. Näin pakkaan matkalaukkuni.
K. Matkakohde, jossa olen käynyt, mutta jonne turistit eivät normaalisti pääse.
L. Mieleenpainuvin tapahtuma minun elämässäni. Se matka muutti elämäni.

