
  PERHE 

 

Sanasto ja lämmittely 

 

Perhe-alias 

 

 

SINKKU 

YKSIN ISOÄITI ERONNUT RASKAANA 

ANOPPI NAIMATON SORMUS LAPSETON KIHLOISSA 

KOTI UUSPERHE VANHEMMAT PARISKUNTA PUOLISO 

NAMISISSA SINKKU AVIOLIITOSSA VAIMO SUURPERHE 

POIKAYSTÄVÄ YDINPERHE VAUVA HÄÄT  LESKI 

 

1. Millainen persoona sinä olet? Kuvaile itseäsi (ulkoisesti ja mentaalisesti)! 

2. Millainen perhe sinulla on? Keitä kuuluu sinun perheeseen? 

3. Mitä perhe sinulle merkitsee? 

4. Onko sinulla iso suku? Pidätkö paljon heihin yhteyttä? 

5. Onko sinun perheessä tai suvussa joku suosikki-ihminen? Kuka? Miksi? 

6. Millaisista sukulaisista et tykkää? 

 

 

 

 

 



  PERHE 

Dialogit 

 

KOTONA 

 

Olet sinun kotona. Haluat tarjota ystävälle teetä ja olet leiponut kakkua. Juttelette. 

 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Olet iloinen, että ystävä tulee. Tarjoat pasteijoita ja pullaa.) 15 sek  

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Kiellät, ja kerrot, että ei ole normaalisti aikaa. Mutta nyt on  

  aikaa ja on ollut kivaa). 20 sek  

Ystävä:   *** 

Sinä (Tarjoat sokeria ja kerrot, mistä resepti on. Kysyt, haluaako  

   ystävä reseptin) 25 sek 

Ystävä:   *** 

Sinä: (Kiität ja kysyt ystävän lomasta) 10 sek 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Ihailet ystävän puhtaita ikkunoita. Sanot, että sinun ikkunat ovat likaiset vielä.) 

10 sek 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Kerrot sinun pienestä matkasta ja mitä muuta teit.) 15 sek 

Ystävä: *** 

Sinä: (Kerrot säästä ja millaiset vaatteet sinulla oli). 20 sek 

Ystävä: *** 

Sinä: (Kiität ja pyydät anteeksi, että sinulla on jo kiire lähteä). 20 sek 

Ystävä: *** 

Sinä: (Myönnät.) 5 sek 

Ystävä: *** 

Sinä: (Hyvästelet) 5 sek 

 

 

 

 

 

 



  PERHE 

MALLIDIALOGI 

 

Olet sinun kotona. Haluat tarjota ystävälle teetä ja olet leiponut kakkua. Juttelette. 

Ystävä:  Moi! Olipa tosi kiva, kun pyysit mut käymään! Mulla on ollut tosi tylsää kesällä, 

kaikki kaverit ovat pois kaupungista. 

Sinä:  Hieno juttu, että pääsit tulemaan! Tässä on teetä ja mä leivoin myös pasteijoita ja 

pullaa. 15 sek  

Ystävä:  Wau! Sä olet aina niin ahkera ja kova leipomaan! 

Sinä:  No en aina…nyt on ollut kiva tehdä kotihommia, kun on  

  ollut enemmän aikaa. 20 sek  

Ystävä:   Hei, onko sulla sokeria? Saisinko? Onpa hyvää kakkua!!!  

     Onko sulla oma resepti tähän? Todella hyvää! 

Sinä Tottakai! Tässä ole hyvä. Joo, mulla on oma resepti. Se on  

  mun äidin vanhasta keittokirjasta. Haluaisitko sen? 25 sek 

Ystävä:   Tottakai! Kirjoita mulle paperille. Mä voisin kokeilla viikonloppuna! 

Sinä: Kiva, kiitos! Mitä sä olet tehnyt kesälomalla? Sulla on ollut jo 3 viikkoa lomaa. 10 

sek 

Ystävä:  Mä olen pessyt ikkunat, matot ja tehnyt kaikkea sellaista  

kotona, mihin ei ole koskaan aikaa muuten. 

Sinä:  Sun ikkunat onkin tosi puhtaat! Mun pitäisi myös pestä ikkunat kotona! Mutta 

olen ollut vähän laiska. 10 sek 

Ystävä:  Joo, se on kyllä mukavaa, kun kotona on kaikki kunnossa. Mitä sä olet tehnyt 

kesällä?  

Sinä:  Mä olin pienellä matkalla Tukholmaan ja muuten olen vain katsellut televisiota ja 

tehnyt pihatöitä. 15 sek 

Ystävä: Oliko hyvä reissu? 

Sinä: Joo, oli kyllä, mutta satoi vettä koko ajan ja oli vähän kylmä. Mutta ei se 

haitannut, kun oli villapusero ja sateenvarjo mukana. 20 sek 

Ystävä: Sellaista se joskus on. Vähän viileää täällä Suomessa. 

Sinä: Kiitos paljon teestä ja herkuista! Anteeksi, että mä olen näin kiireinen – nyt mun 

täytyy jatkaa matkaa. Oli tosi kiva tavata! 20 sek 

Ystävä: Kyllä! Kun sulla on aikaa, poikkea kahvilla myös mun luona! 20 sek 

Sinä: Joo, kyllä! 5 sek 

Ystävä: Nähdään taas!  

Sinä: Nähdään! 5 sek 

 



  PERHE 

 

Tilannetehtävät  

1. Sinun ystävä / sukulainen / perheenjäsen tulee sinun kotiin kylään. Kerro naapurille, 

mitä aiot näyttää hänelle sinun kotikaupungissa. 

2. Sinun äiti tulee tapaamaan sinun suomalaista ystävää. Kuvaile hänelle sinun äitiä. 

3. Sinun isä tulee tapaamaan sinun suomalaista ystävää.  Kuvaile hänelle sinun isää. 

4. Sinun sisko tulee tapaamaan sinun suomalaista ystävää. Kuvaile hänelle sinun siskoa. 

5. Sinun veli tulee tapaamaan sinun suomalaista ystävää. Kuvaile hänelle sinun veljeä. 

6. Sinun sukulainen tulee tapaamaan sinun suomalaista ystävää. Kuvaile suomalaiselle 

ystävälle sinun sukulaista. 

7. Juttelet suomaisen ystävän kanssa. Kuvaile hänelle sinun hyvää ystävää. Mitä arvostat 

ystävässä? 

8. Kuvaile suomalaiselle ystävälle, millaiset ihmiset kiinnostavat sinua? 

9. Sinulla on perhejuhlat. Mitkä? Kutsu ystävä sinun juhliin ja anna hänelle ohjeet, miten 

pukeutua / käyttäytyä. 

10. Kutsu ystävä syömään sinun kotiin. Kerro, miten hän voi valmistautua ja mitä hänen 

täytyy ottaa mukaan. 

 

 

Kertominen tai mielipide  

 

Perheen asema yhteiskunnassa on muuttunut 

En enää tiedä, mikä perhe on! 

- Perhe-instituutio on muuttunut kaikissa maissa. Pohdi muutosta ja sen vaikutuksia. 

- Millainen on perhe-instituutio? 

- Mitä merkitsi perhe historiassa? 

- Entä nyt? 

- Millainen voi olla tulevaisuuden perhe (esimerkiksi vuonna 2040)? 

- Mitä hyvää, mitä huonoa muutokset ovat tuoneet? 

 

Suomalainen perhekulttuuri miellyttää / ei miellytä minua 

- Millainen suomalainen perhekulttuuri on? 

- Miten se eroaa kotimaani perhekulttuurista? 

- Mitä positiivista / negatiivista siinä on? 

 

 

https://arfcon.adobeconnect.com/lause/
https://arfcon.adobeconnect.com/lause/


  PERHE 

Uusperheet kauhistuttavat 

- Suomessa melkein 50% avioliitoista päättyy eroon. Miksi? 

- Mitä pitäisi tehdä? Tai pitäisikö jotakin tehdä? 

- Miten lapsi kasvaa, jos hänellä on monta vanhempaa? Onko levotonta, jos on monta 

erilaista perhettä? Voiko se olla myös rikkaus? 

 

Sijaisperheitä tarvitaan kipeästi! 

- Mikä on sijaisperhe? 

- Kuka on biologinen lapsi, sijoituslapsi, adoptiolapsi, sijaisvanhempi… 

- Millaiset perheet tarvitsevat apua? 

- Mitä lapsi tarvitsee, mitä sijaisperhe voi antaa? 

- Millainen on hyvä sijaisperhe? 

- Millaisia ongelmia voi tulla? 

 

Perhe antaa minulle voimaa ja uskoa tulevaisuuteen 

 

Perheen merkitys nykyaikana 

 

Suku ennen ja nyt 

 

Mitä kaipaan ja tarvitsen perheeltäni ja mitä haluan antaa 

 

Minun ideaaliperhe 

 

Perheväkivalta on suuri ongelma Suomessa / minun kotimaassani 

 

Perheet ovat mukana harrastustoiminnassa 

 

Naapurini ovat ihana / kamala 

 
 


