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MUISTILISTA VAPAAEHTOISELLE

1. KOHTAA PUHEKAVERI AIDOSTI. KYSY “MITÄ KUULUU?”, “MITÄ TÄNÄÄN TEIT?” JA
“MITEN VOIT?”...

2. PUHU RAUHALLISESTI JA SELVÄSTI. KÄYTÄ TAVALLISIA SANOJA. 
3. ANNA ESIMERKKEJÄ.
4. ANNA AIKAA. 
5. VARMISTA YMMÄRRYS NIIN, ETTÄ PYYDÄT PUHEKAVERIA TOIMIMAAN: “NÄYTÄ, 

MITÄ SÄ YMMÄRSIT…?” “KERRO, MITÄ SÄ TEET SEURAAVAKSI?”
6. JOS PUHEKAVERI EI YMMÄRRÄ SINUA, KOKEILE SANOA TOISELLA TAVALLA, NÄYTÄ

KUVA KÄNNYKÄSTÄ, PIIRRÄ, NÄYTTELE…
7. HUOLEHDI, ETTÄ PUHUTTE VUOROTELLEN

8. KÄYTÄ KÄNNYKKÄÄ JA KÄÄNTÄJÄÄ APUNA: JOS PUHEKAVERI EI OSAA LUKEA, 
KÄÄNTÄJÄSSÄ ON MIKROFONI - VOITTE KESKUSTELLA SEN AVULLA

9. TEHTÄVISSÄ 1-2 TEHTÄVÄÄ PER TUNTI RIITTÄÄ - TAITAVA PUHUJA TARVITSEE

ENEMMÄN

10. OPI PUHEKAVERILTA JOKIN UUSI ASIA. MIKÄ?



Puhekaveri sanoo: “En puhu 

suomea.”

Puhekaveri sanoo: “Puhun 

vähän suomea.”

Puhekaveri sanoo: “Puhun 

jonkin verran suomea.”

Puhekaveri sanoo: “Puhun 

hyvin suomea.”

sivut 5-7 1 - 21 sivua (max) 1-23 sivua 30 sivua valikoiden

Sanoja voi tutkia, niitä voi 

kääntää kännykällä, voi etsiä 

lisää parempia kuvia sanasta 

asiasta, toistaa monta kertaa, 

kirjoittaa, piirtää, näytellä…

Kysy, anna esimerkki. Kysy 

uudestaan, yritä löytää 

ratkaisu. Kääntäjä auttaa, 

kuvat, piirrokset, näyttäminen. 

Kaikesta ei tarvitse selvitä 

puhumalla.

Keskustelu onnistuu jo. Pyydä 

puhekumppania kertomaan ja 

kysymään myös sinulta. Anna 

erilaisia vaihtoehtoja. Kokeile, 

mikä toimii. Esimerkit ovat 

hyviä.

Tässä vaiheessa voi valita 

jonkin aiheen, josta voitte 

keskustella paljon. Ehkä 

materiaalia ei tarvitse, teema 

riittää.

Mikä tämä on?

Se on…..

Mitä sanot? Mitä puhut? Mitä 

kerrot? tilanne -> reaktio

Mitä ajattelet? Mitä tämä 

tarkoittaa? 

Mitä kokemuksia sinulla on? 

Miten tämä asia on sinun 

kotimaassasi? Kerro lisää!



1 Lämmitellään!

Ketjukysymys

★ Missä kaupungissa sinä asut?
★ Missä kaupunginosassa sinä asut?
★ Millä kadulla sinä asut?
★ Millaisessa talossa sinä asut?
★ Missä rapussa sinä asut?
★ Missä kerroksessa sinä asut?
★ Millainen asunto sinulla on?
★ Kuinka monta huonetta sinulla on?
★ Mitä huonekaluja sinulla on …

1. olohuoneessa?
2. makuuhuoneessa?
3. keittiössä?

★ Asutko sinä vuokralla?
★ Onko sinulla oma asunto?

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Osallistujat kysyvät toisiltaan “ketjussa”. Kysyjä A 
kysyy B:ltä, B kysyy C.ltä… Voi keksiä lisää kysymyksiä 
samasta aihepiiristä. Kysymykset voi muokata myös korteiksi, 
jotka voi jakaa osallistujille. Tehtävä on helpompi, jos 
pöydällä on asumiseen liittyviä kuvia esim. kortteina.



2a Harjoitellaan sanoja!

2.1 Kerro kuvasta

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Osallistujat saavat valita kuvan, josta kertovat. 
Heitä voi auttaa tarjoamalla sanoja, mutta on hyvä antaa 
aikaa miettiä rauhassa ensin, että sopiva sana tulee 
mieleen. On monta tapaa kertoa jotakin kuvasta. Pienistä 
onnistumisista on hyvä palkita heti. Täysin oikeita 
sanamuotoja ei tarvita, tärkeintä on viestin välittyminen.

Tässä kuvassa on vanha 
talo. Se ei ole 
kaupungissa. Kukaan ei 
asu tässä talossa.



2b Harjoitellaan sanoja!

2.2 Kerro kuvasta

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Anna puhujan puhua rauhassa, älä korjaa. 
Puhuja saa lisää rohkeutta, kun vaivihkaa tarjoat 
oikeaa vaihtoehtoa keskustelun aikana. Tämä 
vaatii hienotunteisuutta ja kuulemisen taitoa.



2c Harjoitellaan sanoja!
2.3 Selitä sana asunto talo kerrostalo rivitalo omakotitalo paritalo

naapuri rappukäytävä rappu neliömetri olohuone hissi

huonekalut remontti parveke keittiö keittokomero yksiö

kaksio kolmio makuuhuone vessa suihku sauna

parkkipaikka autotalli nettiyhteys tietokone kylpyhuone pölynimuri

ilmastointi sähköt viemäri lavuaari vesihana eteinen

tiskikone pyykinpesuko
ne

naulakko seinä katto palovaroitin

lämpöpatteri ikkuna kiinteistönvälitt
äjä

piha kellari vintti

varasto vaatehuone kaappi ovi pyykkitupa isännöitsijä

postiluukku ovisilmä vesilasku lamppu katto lattia

Vinkki: Sanoja voi 
selittää 
helpommalla tai 
vaikeammalla 
tavalla. Helppo: 
Anna puhujien 
valita sana, josta 
he kertovat. 
Vaikeampi: Jos 
Alias-tyyppinen 
pelaaminen on 
tuttua, voivat 
puhujat selittää 
sanoja ja toiset 
voivat arvata. 
Selitysvuoro 
siirtyy arvaajalle.

Kun minun lattialla on 
roskia, otan roskat ja 
pölyn pois tällä koneella. 
Se toimii sähköllä ja siitä 
tulee iso ääni.



3a Harjoitellaan puhumista!

Kuvat: Shutterstock (Paid by Gimara)

Mitä sanot, kun haluat tulla 

katsomaan uutta asuntoa?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Asunnon  välittäjä
- Asunnon etsijä (sinä)

Milloin tätä asuntoa voi 
tulla katsomaan? Onko 
siinä näyttö pian? Haluan 
nähdä, millainen asunto 
on sisältä!



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun sinulla on uusi koti?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Virkailija toimistossa tai 

isännöitsijä
- Sinä

3b Harjoitellaan puhumista!
Onko tässä talossa 
autotalli? Tai voinko 
varata parkkipaikan / 
saunavuoron? Onko 
täällä pyykkitupa?



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun haluat tehdä 
osoitteenmuutoksen?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Digiviraston / Postin virkailija
- Sinä

3c Harjoitellaan puhumista!
Minä haluan tehdä 
osoitteenmuutoksen. 
Muutan ensi viikolla.



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun haluat avata sähköt uuteen 
kotiin?

Vinkki: 
Valitse tehtävän vaikeus puhujan 
mukaan. Taitaville puhujille voi 
antaa jopa vakuutuksen 
irtisanomisen. Useimmille sopii 
helpompi tilanne. Kuuntele 
herkällä korvalla, mikä onnistuu 
keneltäkin.

Roolit:
- Sähkön toimitsijan virkailija
- Sinä

3d Harjoitellaan puhumista!
Haluan tehdä uuden 
sähkösopimuksen. 
Muutan uuteen kotiin 
ensi viikolla.



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun tarvitset kotivakuutuksen?

3e Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: 
Valitse tehtävän vaikeus puhujan 
mukaan. Taitaville puhujille voi 
antaa jopa vakuutuksen 
irtisanomisen. Useimmille sopii 
helpompi tilanne. Kuuntele 
herkällä korvalla, mikä onnistuu 
keneltäkin.

Roolit:
- Vakuutusyhtiön virkailija
- Sinä

Minun täytyy tehdä 
kotivakuutus uuteen 
kotiin. Vuokranantaja 
vaatii sitä. Mitä se 
maksaa?



Kuva: Shutterstock, 

Paid by Gimara

Mitä sanot, kun haluat tehdä 

vesisopimuksen?

3f Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: 
Valitse tehtävän vaikeus puhujan 
mukaan. Taitaville puhujille voi 
antaa jopa vakuutuksen 
irtisanomisen. Useimmille sopii 
helpompi tilanne. Kuuntele 
herkällä korvalla, mikä onnistuu 
keneltäkin.

Roolit:
- Vesilaitoksen virkailija
- Sinä

Haluan tehdä 
vesisopimuksen uuteen 
asuntoon. Muutan 
huomenna.



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun haluat irtisanoa 
vuokrasopimuksen?

3g Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: 
irtisanoa = lopettaa, muuttaa pois, ei 
asua enää

vuokrasopimus ->
sopimus, paperi, jossa sovitaan
vuokra -> maksaa asunnosta joka 
kuukausi

Roolit:
- isännöitsijä (huolehtii asunnosta)
- Sinä

Muutan pois tästä asunnosta 
ensi kuun viimeinen päivä. 
Haluan irtisanoa sopimuksen. 
Miten se tehdään?



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun muutat pois vanhasta 
asunnosta?

3h Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: 
Valitse tehtävän vaikeus puhujan 
mukaan. Taitaville puhujille voi 
antaa jopa vakuutuksen 
irtisanomisen. Useimmille sopii 
helpompi tilanne. Kuuntele 
herkällä korvalla, mikä onnistuu 
keneltäkin.

Roolit:
- Isännöitsijä
- Sinä

Mihin minä palautan avaimet?

Täytyykö minun siivota 
asunto, kun muutan pois?



Kuva: Shutterstock, Paid by Gimara

Mitä sanot, kun haluat remontoida uudessa 
asunnossa?

3l Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: 
Valitse tehtävän vaikeus puhujan 
mukaan. Taitaville puhujille voi 
antaa jopa vakuutuksen 
irtisanomisen. Useimmille sopii 
helpompi tilanne. Kuuntele 
herkällä korvalla, mikä onnistuu 
keneltäkin.

Roolit:
- Isännöitsijä
- Sinä

Onko mahdollista tehdä 
remonttia uudessa 
asunnossa? Minä voisin 
tehdä remontin itse. 
Olisiko mahdollista että 
joku maksaisi tarvikkeet 
vai maksanko minä itse?



4 Kerrotaan tarina!
★ Minun koti
★ Minun lapsuudenkoti
★ Minun paras asunto
★ Minun asunto nyt
★ Minun ystävän / sukulaisen asunto
★ Minun unelma-asunto

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Anna puhujan ajatella 
rauhassa, mikä tarina sopii 
hänelle. Pari minuuttia voi miettiä 
ennen puhumista.

Minulla on ihana koti. Talo on 
tosi vanha ja iso. Talossa olisi 
hyvä tehdä remonttia. Minulla on 
kolme kerrosta ja monta ikkunaa. 
Yläkerrassa on iso vintti. Mulla 
on 4 huonetta ja keittiö. Mä 
tykkään mun asunnosta.



5 Kerrotaan ajatuksia!
★ Minulle on tärkeää kotona
★ Maalla vai kaupungissa?
★ Palvelut minun kodin lähellä
★ Kulkuyhteydet minun kodista kaupunkiin

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Mielipiteen ilmaiseminen on jo hyvin 
vaativa tehtävä. Jos puhuja osaa vain ihan 
vähän suomea, hän voi kertoa esimerkiksi 
“Minä tykkään kotona, että…”. Jos ryhmässä 
ei ole vielä taitavia puhujia, tämä tehtävä 
kannattaa hypätä yli.

Tehtävän tavoite on jutella omista 
mielipiteistä ja jakaa ajatuksia, olla samaa ja 
eri mieltä.

Kotona mulle on tärkeää se, että on 
turvallista ja rauhallista. Tykkään, 
että on hyvä ilmapiiri. On myös 
kiva, jos on siistiä, mutta en tykkää 
siivota kovin usein, kerran viikossa 
riittää minulle. Mulle on tärkeää se, 
että ystävät voivat tulla minun 
kotiin aina, kun he haluavat. Mikä 
sulle on tärkeää?



6a Tehdään lauseita!

★ Minä asun….
★ Minä etsin…
★ Minä löysin…
★ Minä sain…
★ Minä muutan…
★ Minä pakkaan…
★ Minä puran…
★ Minä vuokraan…
★ Minä ostan…
★ Minä laitan…

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Anna puhujan 
miettiä rauhassa. Jos 
lauseen jatkaminen 
on vaikeaa, voit 
antaa 
hienotunteisesti 
oikean vastauksen 
esimerkiksi 
kysymällä: “Mä asun 
Lahdessa. Missä sä 
asut?”



6b Tehdään lauseita!

★Minun asunnossa on……. 
★Minun olohuoneessa on……
★ Talossa on……
★Minulla on……….

Vinkki: Pyydä osallistujia tekemään omia samanlaisia lauseita. 
tavallisesti tämä ei onnistu ollenkaan heti, mutta se ei haittaa, anna 
positiivista palautetta kaikista ymmärrettävistä lauseista. Anna lisää 
esimerkkejä.



7 Mitä suomalainen sanonta tarkoittaa?

“Kyllä routa porsaan kotiin ajaa.”

Onko sinun kielellä sinun kotimaassa joku vähän 
samanlainen sanonta?

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Kannattaa käyttää kääntäjää ja kääntää sana “sanonta” ja itse 
sanonta ja sen merkitykset kaikilla osallistujien kielillä. Voi olla,että 
merkitys ei välity sittenkään. Taitavampien puhujien kanssa päästään 
keskustelemaan kulttuurieroista sanonnoissa. Tämän tehtävän voi 
hypätä yli, jos kaikki puhujat ovat vasta alussa suomen opinnoissaan. 
Taitavampien puhujien (jos ryhmässä on) oman äidinkielen 
kieliresurssia kannattaa hyödyntää!

Sanonta tarkoittaa sitä, että joskus ihminen voi 
olla vihainen ja lähteä vihaisena pois kotoa, 
mutta kun tulee nälkä ja kylmä, hän palaa kiltisti 
takaisin kotiin ja hän unohtaa olla vihainen.



8 Puhutaan puhekieltä!
★ hima

○ Ootsä himas illalla?
★ himppe

○ Mä meen himppeen.
★ kämppä

○ Sulla on mukava kämppä!

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Tässä voi keskustella myös muista 
puhekielen sanoista ja yrittää löytää niille 
tuttuja vastineita.

Mitä 
tarkoittaa 

“kämppä” ?

Kämppä on 
minun asunto.



9 Neuvotaan!

★ Merkitse kartalle / näytä, missä 
sinun oma koti on.

★ Missä sinun /vapaaehtoisen 
lempipaikka (esimerkiksi 
lempikahvila) Lahdessa on?

★ Miten menet sinne?

Kuva: https://kartta.lahti.fi/ims

Vinkki: Tehtävä ei ole helppo. 
Varaa tarpeeksi aikaa. 
Yksinkertaisen kartan voi piirtää 
paperille ja samalla voi treenata 
myös sanastoa: mene suoraan 
eteenpäin, käänny vasemmalle / 
oikealle, kävele 20 metriä…. 

Mun koti on 
täällä. Paikka on 

Möysä.

Mun lempipaikka on 
Merrasjärvi. Tykkään 
olla Merrasjärven 
rannalla. Sinne voi 
mennä bussilla 
numero 23.

https://kartta.lahti.fi/ims
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