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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 5-6 1 - 21 sivua (max) 1-22 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
★ Oletko usein sairas?
★ Mikä sairaus lapsilla on usein?
★ Mikä sairaus sinulla on usein?
★ Mikä sairaus on tavallinen 

Suomessa?
★ Mikä sairaus on tavallinen sinun 

kotimaassa?
★ Mitä sairautta sinä pelkäät?
★ Mitä teet, että et sairastu?
★ Millaista on terve elämä?

Kuva: 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.



2 Harjoitellaan sanoja!
2.1 Mikä tämä on?
Se on….

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.

jalka - 2 jalkaa -
jalat



2a HELPPO Harjoitellaan sanoja!
2.2 Kerro kuvasta. 
Mikä häntä vaivaa?

Kuvat: Pixabay

Vinkki: Sairaudet ja oireet ovat melko vaikeita. 
Jos osallistuja ei puhu paljon suomea, voit antaa 
esimerkit valmiiksi. Esimerkkejä voi täydentää ja 
laajentaa. 

Häntä oksettaa.

Hoitaja rokottaa.

Hänellä on virus.

Hänellä on flunssa.

Hänellä on nuha.

Hänellä on nilkka 
murtunut. Hänellä on maha 

kipeä.

Hänellä on 
yskä.



2b VAIKEA Harjoitellaan sanoja!
2.2 Kerro kuvasta. 
Mikä häntä vaivaa?

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.



2 Harjoitellaan sanoja!
2.3 Selitä sana flunssa jumissa väsynyt lääke diabetes

nuha sattua parantua antibiootti sydäninfarkti

yskä masennus olla raskaana kuumemittari kuume

kipu närästyslääke tajuissaan vamma korva kipeä

hätätilanne hengenvaara elossa rokotus selkä kipeä

tabletti voide, rasva kuollut vitamiini jalka kipeä

silmätipat allergia resepti astma pää kipeä

särkeä vaarallinen ripuli hoitaa päänsärky, 
migreeni

laastari ummetus vakava haava oksentaa

sairauskohtaus syöpä lepo ihottuma nukkua

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 aurinko 
paistaa keväällä, 
minulle tulee 
migreeni.

Vinkki: Sairaussanat 
ja fraasit ovat usein 
vaikeita. Voitte hyvin 
käyttää kännykän 
kääntäjää ja 
kääntäjän mikrofonia 
ja puhua sairaus / 
sana suomeksi ja 
sitten kuunnella 
sama hänen omalla 
kielellä.



3a Harjoitellaan puhumista!

Kuva: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävä on sairas?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

Vinkki: Sairaussanat 
ja fraasit ovat usein 
vaikeita. Voitte hyvin 
käyttää kännykän 
kääntäjää ja 
kääntäjän mikrofonia 
ja puhua sairaus / 
sana suomeksi ja 
sitten kuunnella 
sama hänen omalla 
kielellä.

Voi ei! Sä olet tosi 
kalpea! Mikä sulla on?



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot ystävälle, kun hän on 
surullinen?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

3b Harjoitellaan puhumista!

YSTÄVÄ

Mikä hätänä? Mitä sulle 
on tapahtunut?



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot ystävälle, kun hän kertoo, että hän 
on raskaana?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

3c Harjoitellaan puhumista!

YSTÄVÄ

Onneksi olkoon! Millä 
viikolla sä jo olet? 

Milloin sun laskettu 
aika on? 



Kuva: Pixabay

Mitä sanot ystävälle, kun hän aivastaa?

3d Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Terveydeksi!



Kuvaa: Pixabay

Mitä sanot ystävälle, kun hänen jalka on kipeä?

3e Harjoitellaan puhumista!

Mitä sulle kävi? Voinko 
mä auttaa jotenkin? 
Onko sulla kipulääkettä?

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ



Kuva: Pixabay

Mitä sanot ystävälle, kun 
hänellä on hammas kipeä?

3f Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Pitäskö sun mennä 
hammaslääkäriin?



Kuva: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävällä on 
kuumetta?

3g Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Voi ei! Paljonko sulla 
on kuumetta?



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävä kertoo 
vakavan uutisen (hänellä on 
syöpä)?

3h Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

Kamalaa! Mitä lääkäri 
sanoi sulle? Millainen 

ennuste on?



Kuva: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävä on 
saanut vauvan?

3i Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Onneksi olkoon! Ihana 
pikkuinen! Menikö kaikki 
hyvin? Onko hän tyttö vai 

poika? Kuinka pitkä hän on? 
Kuinka painava hän on?



Kuva: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävää 
kutittaa?

3j Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Mikä sua kutittaa? 
Onko sulla ihottumaa 

tai allergiaa? 



Kuva: Pixabay

Mitä sanot, kun ystävän 
sormessa on haava?

3k Harjoitellaan puhumista!

Vinkki: Tämä on roolipeli, jossa 
puhuja kuvittelee tilanteen. 

Roolit:
- Ystävä
- Sinä

YSTÄVÄ

Mikä sun sormeen on 
sattunut? Onko siinä 

haava?



Kuvat: Pixabay

Mitä puhut? Olet sairas. Soitat pomolle / 
opettajalle / virkailijalle. Et voi mennä töihin tai 
kouluun / tavata virkailijaa.

3l Harjoitellaan puhumista!

Hei! Mä 
olen tosi 

kipeä, 
kuumetta on 
yli 39°C. Mä 
en voi tulla 

töihin…



Kuvat: Pixabay

Mitä sanot, kun menet lääkäriin? Olet sairas 
(mikä sinulla on?).

3m Harjoitellaan puhumista!

Mulla on nuha, yskä, 
kuumetta ja kurkku 
kipeä. Mä tarvitsen 

sairauslomatodistuksen 
töihin.



4 Kerrotaan tarina!

★ Minun lapsi oli sairas.
★ Kun minä olin lapsi, 

minä olin sairas.
★ Paha sairaus.
★ Minun kotimaassa 

ihmiset sairastavat….
★ Kun teet näin….. sinä 

olet  terve. 

Kuva: Pixabay

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

Minun lapsella oli korona. 
Hänellä oli kipua ja kuumetta. 
Hän ei haistanut ja maistanut 
mitään. Kuume jatkui monta 
päivää. Hän nukkui levottomasti. 
Nyt hän on onneksi terve.



5 Kerrotaan ajatuksia!
★ Terveydenhoito Suomessa
★ Terveydenhoito minun vanhassa 

kotimaassa.
★ Paras lääke
★ Hyvä lääkäri
★ Hyvä hoitaja
★ Minun sairaus.
★ Minä olen 

hoitaja.

Kuva: 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.

Terveydenhoidon systeemi 
Suomessa on erilainen kuin minun 
kotimaassa. Minun kotimaassa 
lääkäri tulee kotiin. Minun 
kotimaassa lääkäri antaa enemmän 
antibiootteja. Suomessa on hyvät 
lasten lääkärit. 



6a Tehdään lauseita!

★ Mä syön….
★ Mä juon…
★ Mä nukun…
★ Mä lepään…
★ Mä liikun…
★ Mä rentoudun…
★ Mä hoidan…
★ Mä sairastan, kun…
★ Mä paranen, kun…

Kuva: 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!

★Mä olen……. 
★Mun lapsella on……
★Mulla 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.

Kuva: Pixabay



6c Neuvotaan!

Auta minua! Mitä sanot minulle, kun…..

★ Minulla on kova nälkä.
★ Minulla on hammas kipeä.
★ Minulla on kylmä.
★ Minä olen tosi väsynyt.
★ Minulla on lääkäri kello 12.
★ Minulla on kuuma.
★ Minulla on pissahätä.
★ Minulla on korona.
★ Minulla on kuumetta.
★ Minulla on jalka poikki.
★ Minulla on korvavaikkua.
★ MInulla on ilmavaivoja.
★ Minulla on ripuli.
★ Minulla on…. (oma idea).

Kuva: Pixabay

Mene 
syömään!



7 Mitä suomalainen sanonta tarkoittaa?

“Jos ei viina, terva ja sauna auta, tauti on 
kuolemaksi”

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!



8 Puhutaan puhekieltä!
★ räkätauti

○ Mulla on kauhee räkätauti.
★ poikki

○ Mä oon ihan poikki!
★ veto pois

○ Mulla on ihan veto pois!
★ lenssu

○ Mä taisin saada jonkun lenssun.

Kuvat: Pixabay

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

Mitä 
tarkoittaa 

“veto pois” ?

“veto pois” tarkoittaa 
samaa kuin “tosi 
väsynyt”



9 Mihin menet? Mitä teet? Mihin soitat?
★ Sinulla on flunssa. Tarvitset lääkärintodistuksen.
★ Vanhalla miehellä on sydäninfarkti.
★ On auto-onnettomuus.
★ On liukasta, kaadut ja jalka murtuu.
★ Sinun hammas lohkeaa pahasti.
★ Haluat tarkistaa, ovatko sinun hampaat kunnossa.
★ Naapurissa on väkivaltaa ja näet, että naapurin lapset 

eivät ole turvassa.
★ Sinulla on pelkoja ja trauma sodan takia.
★ Perheessä on iso huumeongelma ja on vaarallinen tilanne.

Katso selko-ohje:
https://alipi.fi/fi/sotepalvelut

Kuvat: Pixabay

https://alipi.fi/fi/sotepalvelut
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