
                   
    

Lämmittely 
 

 
KAHVI-
HUONE 
 

YÖTYÖ TILINAUHA PALKANLASKIJA 
PALKATON 
VAPAA 

 
PALAVERI 
 

TAUKO KESÄ-LOMA PEKKASPÄIVÄ 
PALKALLINEN 
VAPAA 

 
LOMA-
RAHA 

KULUN-
VALVONTA 

TUNTILISTA 
KILOMETRI-
KORVAUS 

TILIPÄIVÄ 

 
ILTA-
VUORO 
 

KELLOKORTTI PÄIVÄRAHA VEROKORTTI TUNTIPALKKA 

 

Millainen on hyvä työpäivä? 

Millaisen ihmisen kanssa työ sujuu helposti? 

Mikä piristää sinua työpäivän aikana? 

Mikä masentaa sinua? 

Mikä on hyvä palkka? 

Mitä inhoat työkaverissa? 

Mitä odotat pomolta? 

Jos sinulla on vaikea päivä töissä, miten käsittelet asiaa? 

Miten selviät pettymyksistä? 

Miten juhlit onnistumista? 

Mikä on sinun rooli työpaikalla (motivoitko muita, pidätkö yllä järjestystä…)? 

Mitä teet, jos työt eivät suju? 

Onko sinusta tärkeää, että tykkää työstä vai onko palkka tärkeämpi? 

 

 



                   
    

Dialogit 

 

A. Kahvihuoneessa, puhutaan uutisista 

B. Aamulla, tavataan työkaveri. 

C. Suunnitellaan projektin aikataulua. 

D. Lähdetään kotiin töistä. 

 

Kahvihuoneessa 

 

Työkaveri:  ***  

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  *** 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) 10 sek. 

Työkaveri:  ***  

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) 10 sek. 

Työkaveri:  *** 

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  *** 

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  *** 

Sinä:  (Vastaa kieltävästi ja kerro, miksi.) 10 sek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
    

MALLI Kahvihuoneessa 

 

Työkaveri:  Huomenta! Ota kuppi kahvia, mä just keitin!  

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  Ehitkö lukea aamun Hesarin? 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) 10 sek. 

Työkaveri:  Siinä oli artikkeli suomalaisten avioliitoista. Suomalaiset menee  

   nykyään tosi usein naimisiin eri maista Suomeen muuttaneiden  

   kanssa.  

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) 10 sek. 

Työkaveri:  Mä en muista tarkasti, mutta naisten puolisot oli 120 eri maasta ja  

   miesten puolisot oli kotoisin 108 maasta vuonna 2016. Kymmenen  

   vuotta sitten oli alle puolet tästä. Mitä sä ajattelet tästä? 

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  Se on ihan totta. Mäkin tunnen paljon pariskuntia, josta toinen on  

   muuttanut Suomeen. Aika moni on kyllä päättynyt eroon, mutta sitä  

   sattuu kaikissa parisuhteissa nykyään. Eikös sullakin ollut joskus  

   sudanilainen poikaystävä? 

Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 

Työkaveri:  Ei hitsit, kohta alkaa palaveri. Mun täytyy juosta, mä taidan olla  

   sihteeri, niin täytyy hakea läppäri työpöydältä. Tuuks sä palaveriin? 

Sinä:  (Vastaa kieltävästi ja kerro, miksi.) 10 sek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
    

Tilannetehtävät  

 

1. Myöhästyt töistä. Soitat työkaverille ja kerrot, miksi olet myöhässä. Pyydä työkaveria 

tekemään jotakin. 

2. Sinulla on ongelma jonkin laitteen (minkä?) kanssa. Pyydä apua. 

3. Ehdotat jotakin mukavaa työkavereille työpäivän jälkeen. 

4. Jokin tavara on hukassa. Kysyt neuvoa. 

5. Sinun tagi / avain ei toimi. Soitat apua. 

6. Työkaveri ei malta pitää taukoa. Yritä houkutella hänet kahville. 

7. Olet kuullut, että työkaverilla on pian 50-vuotisjuhlat. Kysy, miten hän haluaisi viettää 

niitä työpaikalla. 

8. Kuulit uudesta projektista, joka kiinnostaa sinua. Haluaisit siihen mukaan. Mitä sanot? 

9. Sinun housuille kaatui kahvia. Mitä sanot? 

10. Olet vielä töissä ja sinun on pakko jatkaa töitä vielä. Soita kotiin. Mitä sanot? 

Mielipide 

A. Nautinto työstä on tärkeämpää kuin raha. 

B. Hyvä työntekijä ennen, nyt ja tulevaisuudessa 

 

Kertominen 

 

A. Ensimmäinen päivä työpaikallani. 

B. Ensimmäinen työpaikkani. 

C. Työ, josta olen todella ylpeä. 

D. Vahvuuteni työssä. 

E. Normaali työpäiväni. 

F. Kuvaile jotakin työkaveriasi. Kerro esimerkiksi: 

• Kuka hän on? Miltä hän näyttää fyysisesti? 

• Missä tutustuit häneen? 

• Millainen persoona hän on? 

• Millainen hän on työssä? 

• Mitkä ovat hänen vahvuutensa? 

• Entä heikkoudet? 

• Mitä olet oppinut häneltä? 

 


