
Keskustele muiden  
pelaajien kanssa: 

Jos harrastat 
jotakin, kerro kuinka 
löysit harrastuksen 

pariin. Aloititko 
harrastamisen 

tarkoituksella vai ta-
pahtuiko se 

sattumalta? Miten 
sait tietoa 

harrastuksesta?





Kerro neljä 
harrastusta,  

jotka sopisivat  
sosiaaliselle ihmisille.





Keskustele muiden  
pelaajien kanssa: 

Kuinka osallistumis- 
kynnystä uuden  

harrastuksen pariin 
voitaisiin madaltaa?





Keskustelkaa yhdessä: 
Millaiset toimijat 

järjestävät 
harrastustoimintaa 

tai tarjoavat tiloja ja 
välineitä 

harrastamiseen 
kaupungissanne?

 
Pelin jälkeen voitte 
myös etsiä tietoa 

aiheesta.





Kuinka  
harrastuksessasi  

otetaan uudet  
tulijat vastaan?  

Jos sinulla ei ole oh-
jattua harrastusta, 

kerro kuinka 
harrastuksissa pitäisi 

mielestäsi yleisesti 
kohdella 

vasta-aloittanutta 
harrastajaa. 





Kerro kolme asiaa, 
joita voisit oppia  
harrastuksessa,  

mutta et opiskellessa.





Ystäväsi haluaa  
aloittaa roolipelaa-
misharrastuksen, 

mutta ei tiedä  
kuinka. Kerro, miten 

neuvoisit häntä?





Kaverisi ei koe  
olevansa hyvä  

missään, mutta yrität 
houkutella häntä  

mukaasi  
harrastukseen.  

Kerro, millä tavoin 
voisit rohkaista 

häntä.





Kerro kolme  
erilaista harrastusta,  

joista voisi oppia  
tiimityöskentely- 

taitoja.





Keskustele muiden  
pelaajien kanssa:  

Voivatko harrastukset 
tukea 

ystävyyssuhteiden 
luomista paremmin 

kuin opiskelu tai työ?  
Perustelkaa 

vastauksenne. 





Tuttusi on  
juuri muuttanut  
kotikaupunkiisi.  

Kerro hänelle  
mielestäsi kolme  

parasta kaupunkisi 
harrastus- 

mahdollisuutta.





Keskustele muiden 
kanssa: 

Opiskelukaverinne 
haluaisi harrastaa 

jotakin. Hän kuitenkin 
kokee, että opiskelu ja 
kotityöt vievät kaiken 

ajan, eikä hän ehdi 
harrastamaan. 

Millaisia neuvoja 
antaisitte hänelle?





Jatka alla olevia 
lauseita omilla 

kokemuksillasi jostakin 
tekemisestä tai harras-

tuksesta. Kerro 
vastauksesi muille.

”Jos haluan tehdä jotain, 
mistä tulen paremmalle 

tuulelle, minä...”

”Joskus uppoudun täysin 
enkä huomaa ajan 
kulumista, kun...”





Kerro neljä 
harrastusta,  

joita harrastetaan 
tiiminä tai 

joukkueena.





Kerro neljä  
sopivaa harrastusta  
seikkailumieliselle.





Esitä pantomiimina  
muille pelaajille jokin  

alla olevista harrastuk-
sista. Muut yrittävät 
arvata, mitä esität. 

Ensimmäisenä oikein  
arvannut pelaaja saa  
liikkua kaksi askelta.

Harrastukset: 
askartelu, tanssi, 

hiihtäminen, 
ruoanlaitto





Esitä pantomiimina  
muille pelaajille jokin  

alla olevista harrastuk-
sista. Muut yrittävät 
arvata, mitä esität. 

Ensimmäisenä oikein  
arvannut pelaaja saa  
liikkua kaksi askelta.

Harrastukset: 
jalkapallo, partio, 

musiikki, pesäpallo





Esitä pantomiimina  
muille pelaajille jokin  

alla olevista harrastuk-
sista. Muut yrittävät 
arvata, mitä esität. 

Ensimmäisenä oikein  
arvannut pelaaja saa  
liikkua kaksi askelta.

Harrastukset: 
pyöräily, kirjoittaminen, 
karate, kielten opiskelu





Kosketa sitä kehon osaa, 
jota tarvitaan eniten alla 
olevassa harrastuksessa. 
Nopeimmin kehon osaa 
koskettanut pelaaja saa 

liikkua yhden 
askeleen eteenpäin. Kortin 

nostanut pelaaja ei voi 
osallistua kisaan, mutta 
voi päättää kiistatilan-

teissa voittajan. 
 

Harrastus:
JALKAPALLO





Kosketa sitä kehon osaa, 
jota tarvitaan eniten alla 
olevassa harrastuksessa. 
Nopeimmin kehon osaa 
koskettanut pelaaja saa 

liikkua yhden 
askeleen eteenpäin. Kortin 

nostanut pelaaja ei voi 
osallistua kisaan, mutta 
voi päättää kiistatilan-

teissa voittajan. 
 

Harrastus:
RUNOJEN LAUSUNTA





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: PUUTYÖT





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: KALASTUS





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: LARPPAAMINEN





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: JÄÄKIEKKO





Kierros!  
Kukin pelaaja sanoo 

vuorollaan jonkin  
harrastuksen, jossa 
tarvitaan luovuutta. 
Pelaaja, joka ei keksi 

harrastusta, tai sanoo 
jo aiemmin sanotun 

harrastuksen, menet-
tää seuraavan heitto-

vuoron.





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: KUORO





Kerro viisi  
sopivaa  

harrastusta 
kesälomalle.





Olet aloittamassa 
uuden harrastuksen. 
Kerro, millaisia asioi-
ta haluaisit kysyä tai 
pyytää ohjaajaltasi.





Kuvittele, että  
harrastat  

valokuvausta.  
Kerro kolme asiaa, 
joita voisit oppia  
harrastuksesta.  
Jos harrastat  
valokuvausta,  

kerro kolme oppi- 
maasi asiaa.





Kosketa sitä kehon osaa, 
jota tarvitaan eniten alla 
olevassa harrastuksessa. 
Nopeimmin kehon osaa 
koskettanut pelaaja saa 

liikkua yhden 
askeleen eteenpäin. Kortin 

nostanut pelaaja ei voi 
osallistua kisaan, mutta 
voi päättää kiistatilan-

teissa voittajan. 
 

Harrastus:
SHAKKI





Kosketa sitä kehon osaa, 
jota tarvitaan eniten alla 
olevassa harrastuksessa. 
Nopeimmin kehon osaa 
koskettanut pelaaja saa 

liikkua yhden 
askeleen eteenpäin. Kortin 

nostanut pelaaja ei voi 
osallistua kisaan, mutta 
voi päättää kiistatilan-

teissa voittajan. 
 

Harrastus: 
PIANONSOITTO





Esitä kysymykset
kaikille pelaajille. Vastaa 
myös itse. Ne, jotka vas-

taavat kysymykseen ”kyllä”, 
nostavat käden ylös.

Oletko joskus...

ollut leirillä?
leiponut?

seinäkiipeillyt?
tehnyt puutöitä?
keräillyt jotakin?





Kerro yksi  
sellainen taito,  

jonka olet oppinut 
harrastuksista, josta 

on hyötyä koko 
loppuelämän. Jos 

sinulla ei ole harras-
tusta, mieti yleisesti 
mikä sellainen taito 

voisi olla.





Esitä kysymykset
kaikille pelaajille. Vastaa 
myös itse. Ne, jotka vas-

taavat kysymykseen ”kyllä”, 
nostavat käden ylös.

Oletko joskus...

soittanut soitinta?
pelannut lentopalloa?

uinut avannossa?
maalannut kuvan?

pelannut konsolilla?





Kerro muille: Ovatko  
harrastukset 

mielestäsi vain  
voimavara vai  

voivatko ne olla myös 
rasite? Perustele 

vastauksesi 





Kerro neljä  
harrastusta,  

joita voi harrastaa 
ilmaiseksi.





Kerro  
neljä sopivaa 
harrastusta 
rauhalliselle 
henkilölle.





Kerro muille jokin 
positiivinen muisto tai 
kokemus, joka liittyy 

johonkin 
harrastukseen.





Kerro muille: Mistä tai 
keneltä voisit 

saada tietoa, jos 
haluat aloittaa  

vapaasukelluksen 
harrastamisen?





Kerro kolme  
harrastusta,  

joita voit tehdä 
kotona tai joihin voit 

osallistua kotoa käsin.





Kerro neljä  
harrastusta,  

joissa käytetään  
tietynlaista  

asua.





Pohdi muiden pelaajien 
kanssa: Jos koko 
ryhmänne pitäisi 

harrastuspäivän ja 
lähtisi yhdessä 

kokeilemaan joitakin 
harrastuksia, mitä te 

haluaisitte lähteä 
kokeilemaan? Mikä olisi 
hauskaa? Mikä voisi olla 

oikeasti mahdollista 
toteuttaa?





Keskustele  
muiden pelaajien 
kanssa: Pitäisikö  

kaikilla ihmisillä olla  
harrastus? Miksi? 

Miksi ei?





Esitä kysymys
kaikille pelaajille. Vastaa 
myös itse. Ne, jotka vas-

taavat kysymykseen ”kyllä”, 
nostavat käden ylös.

Oletko joskus kokenut, että 
et kehity ja opi jossakin 
harrastuksessasi yhtä 

nopeasti, kuin koet muiden 
kehittyvän?

Jakakaa ajatuksia siitä, 
miten paineita omien 

taitojen kehittymisestä ja 
vertailua muihin voisi 

purkaa.





Pyydä muita pelaajia 
sanomaan sinulle kaksi 
eri harrastusta. Pyydä 

harrastukset nyt!

Keksikää seuraavaksi 
yhdessä uusi harrastus. 

Harrastuksen täytyy 
olla yhdistelmä näitä 

kahta pelaajien 
sanomaa harrastusta.





Pyydä muita pelaajia 
sanomaan sinulle kaksi 
eri harrastusta. Pyydä 

harrastukset nyt!

Keksikää seuraavaksi 
yhdessä uusi harrastus. 

Harrastuksen täytyy 
olla yhdistelmä näitä 

kahta pelaajien 
sanomaa harrastusta.





Keskustele muiden 
kanssa:

Otetaanko 
harrastuksessasi  
hyvin ihmisten 

erilaiset taustat ja
lähtökohdat 

huomioon? Kuinka 
tällaiset asiat voisi 

yleisesti ottaa 
harrastuksissa 

paremmin huomioon?





Esitä kysymykset 
kaikille pelaajille. Vastaa 
myös itse. Ne, jotka vas-

taavat kysymykseen ”kyllä”, 
nostavat käden ylös.

Oletko oppinut jonkin uuden 
taidon harrastuksen kautta?

Oletko oppinut harrastuk-
sen kautta jotakin sellaista, 
mistä on hyötyä opiskelussa 

tai työelämässä?





Keskustele muiden 
kanssa: Ystäväsi on  
aloittanut kanssasi 
saman harrastuk-

sen, mutta hän asuu 
kaukana ja hänellä 
on vaikeuksia tulla 

paikalle. Kuinka voisit 
auttaa häntä?





Kaverisi haluaa lähteä 
kokeilemaan uutta 
harrastusta, mutta 
jännittää kovasti. 

Kerro, mitä vinkkejä 
antaisit hänelle tai 

kuinka voisit rohkais-
ta häntä?





Keskustele muiden 
pelaajien kanssa: 

Kuinka harrastukset 
voivat parantaa  
kykyä kohdata  

monenlaisia ihmisiä?





Kerro muille: 
Jos sinulla on jokin  
harrastus, kuinka

 paljon vietät aikaa 
harrastuksen parissa 
(esimerkiksi kuinka 

monta tuntia viikossa)?  
Onko määrä sopiva?

Jos sinulla ei ole 
harrastusta, voit 

pohtia yleisesti, mikä 
olisi sopiva määrä aikaa 

käyttää 
harrastamiseen.





Ystäväsi on  
muuttanut juuri  
kanssasi samaan  
kaupunkiin. Mistä 
hänelle voisi löytyä 

tietoa harrastuksista 
kotikaupungissasi?





Yritä arvata, mitä 
vasemmalla puolellasi 

istuva pelaaja 
harrastaa. Jos hän 
on kertonut sinulle 

harrastuksensa tai ei 
harrasta mitään, 
yritä arvata, mitä 
häntä kiinnostaisi 

harrastaa.





Yritä arvata, mitä 
oikealla puolellasi 

istuva pelaaja 
harrastaa. Jos hän 
on kertonut sinulle 

harrastuksensa tai ei 
harrasta mitään, 
yritä arvata, mitä 
häntä kiinnostaisi 

harrastaa.





Kerro muille, 
millaisissa 

harrastuksissa voisit 
käyttää hyväksi 

luovuutta.





Olet mukana  
jossakin harrastuk-
sessa. Kerro, kuinka 
voisit auttaa uutta 
harrastajaa pääse-

mään mukaan  
porukkaan.





Keskustele muiden 
kanssa: 

Kotikaupungissasi ei 
ole mitään ryhmää tai 

paikkaa, jossa voisi 
harrastaa sinua 

kiinnostavaa 
harrastusta. 

Mitä voisit tehdä?





Esitä kysymykset 
kaikille pelaajille. Vastaa 
myös itse. Ne, jotka vas-

taavat kysymykseen ”kyllä”, 
nostavat käden ylös. 

Oletko joskus saanut 
tärkeitä onnistumisen 

kokemuksia harrastuksessa?

Oletko joskus halunnut 
kokeilla uutta harrastusta, 
mutta et viitsinyt mennä 

sinne yksin? 





Kerro kolme  
harrastusta,  

joista voi  
tehdä itselleen  

ammatin.





Jos sinulla on  
harrastus, kerro  

siitä neljä positii- 
vista asiaa. Muutoin  

voit kertoa neljä  
positiivista asiaa, 

joita harrastamiseen 
yleisesti liittyy.





Keskustele muiden  
pelaajien kanssa: 

Kuinka oppilaitos voisi  
tukea uuden  
harrastuksen  
löytämisessä?





Kerro neljä 
harrastusta, joissa 

tarkkuudesta  
on hyötyä.





Keskustele muiden 
pelaajien kanssa: 

Kuinka harrastus voisi 
olla turvallinen 

kaikille? 
 

Muista, että turval-
lisuus voi tarkoittaa 
fyysistä, psyykkistä 

tai sosiaalista 
turvallisuutta.





Jatka alla olevia 
lauseita omilla 

ajatuksillasi. Kerro 
vastauksesi muille.

”Harrastuksen kautta 
haluaisin arkeeni 

enemmän...” 
 

”Voisin lähteä 
kokeilemaan uutta 

harrastusta, jos se on...”





Kerro kolme 
 harrastusta,  

joita voi harrastaa 
melkein missä  

tahansa.





Kerro kolme 
harrastusta, joita ka-

verisi tai tuttusi  
harrastavat. Kerro, 

onko jokin näistä har-
rastuksista sellainen, 
joka kiinnostaa sinua.





Kerro kolme  
erilaista tapaa,  

joilla harrastukset 
voivat kasvattaa  

itsetuntoa.





Sinulla on kaveri,  
joka on liikunta- 

rajoitteinen. Kerro 
kolme erilaista  

harrastusta, joita  
voisitte tehdä  

yhdessä.





 Keskustele muiden 
pelaajien kanssa: 

Kuinka harrastuksis-
sa voitaisiin ehkäistä 

sitä, että jollekulle 
tulee sellainen olo, 

että hän jää 
ulkopuoliseksi? 





Sinulla on kaveri,  
joka ei puhu suomea 

kovin hyvin. Kerro  
viisi eri harrastus-
vaihtoehtoa, joissa 
kielimuurista ei ole 

haittaa.





Ystäväsi haluaa  
aloittaa uuden  
harrastuksen,  

mutta hänellä ei ole  
varaa kalliisiin  

kustannuksiin. Kerro 
hänelle kolme pienen 
budjetin harrastus-

vaihtoehtoa.





Keskustele muiden  
pelaajien kanssa: 

Kuinka harrastukset 
auttavat jaksamaan 
koulussa tai töissä? 





Esitä pantomiimina  
muille pelaajille jokin  

alla olevista harrastuk-
sista. Muut yrittävät 
arvata, mitä esität. 

Ensimmäisenä oikein  
arvannut pelaaja saa  
liikkua kaksi askelta.

Harrastukset: 
lukeminen, elokuvien 

katselu, rumpujen 
soitto, vesipallo





Esitä pantomiimina  
muille pelaajille jokin  

alla olevista harrastuk-
sista. Muut yrittävät 
arvata, mitä esität. 

Ensimmäisenä oikein  
arvannut pelaaja saa  
liikkua kaksi askelta.

Harrastukset: 
sirkus, pyöräily, 

videopelien pelaaminen, 
musiikin kuuntelu





Kierros! Kukin  
pelaaja sanoo vuorol-
laan jonkin harrastuk-

sen, johon tarvitaan 
mailaa. Pelaaja, joka 
ei keksi harrastusta, 
tai sanoo jo aiemmin 

sanotun harrastuksen, 
menettää seuraavan 

heittovuoron.





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: CHEERLEADING





Kierros! Kukin pelaaja  
sanoo vuorollaan  

jonkin harrastuksen,  
jota voi harrastaa vain  
talvisin. Pelaaja, joka  
ei keksi harrastusta, 
tai sanoo jo aiemmin 

sanotun harrastuksen, 
menettää seuraavan 

heittovuoron.





Selitä alla oleva sana 
muille pelaajille il-

man, että käytät tätä 
sanaa. Muut pelaa-
jat yrittävät arvata, 
mitä sanaa selität. 

Ensimmäisenä oikein 
arvannut pelaaja saa 
liikkua kaksi askelta.

Sana: MAALAAMINEN





Kerro jokin sellainen 
harrastus, jota eri 

ikäiset ihmiset 
harrastavat yhdessä.




