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Guider Game

ALKUSANAT

Guider Game -pelistä
Guider Game on maahanmuuttajanuorten
kotoutumista tukeva mobiilipeli, jonka on
tuottanut Gamu ry. Peli koostuu rennolla otteella toteutetuista minipeleistä,
jotka tutustuttavat pelaajan suomalaiseen
yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, luontoon,
historiaan, opiskeluun ja työelämään.
Guider Game -hankkeen (2017–2019)
rahoittajana on toiminut STEA. Sisällöistä, kuvista ja pelimekaniikoista vastaa
Guider Game -hanketiimi. Pelin ohjelmoinnin ja testaukset on toteuttanut
Turun Ammattikorkeakoulun projektioppimisympäristö theFirma. Lisäksi hankkeessa on kuultu asiantuntijoita ja kohderyhmää pelin kehityksen eri vaiheissa.
Guider Game -peliä voi pelata suomeksi, selkosuomeksi, englanniksi, arabiaksi,
kurdiksi, somaliksi ja dariksi. Peli on ladattavissa ilmaiseksi android- (Google Play),
iOS- (App Store) ja windows-versioina
(www. gamu.fi/guider-game). Peli ei vaadi
käyttäjältä rekisteröitymistä eikä internet-yhteyttä asentamisen jälkeen. Se ei
myöskään kerää käyttäjästä tietoja.
Kenelle Guider Game -peli sopii?
Guider Game -peli sopii kaikille. Erityinen
kohderyhmä ovat vastikään Suomeen
muuttaneet 16–29 vuotiaat nuoret. Peli ei

4 Guider Game – Opettajan opas

vaadi Suomen kielen osaamista, sillä informaatio on saatavilla kuudella eri kielellä.
Myös pelin visuaalisuus ohjaa pelaajaa. Peliä
voi pelata yksin tai opettajan johdolla.
Opettajille
Guider Game -peli sopii hyvin myös opetuskäyttöön. Peli on ladattavissa kahtena
eri versiona: Varsinaisessa Guider Game
-pelissä minipelejä pelataan tietyssä järjestyksessä tähtiä keräten. Opettajien versiossa
yksittäisiin minipelihin pääsee haluamassaan järjestyksessä.
Pelatessa kieltä voi vaihtaa lennossa, eli
esimerkiksi lukea ensin lauseen omalla äidinkielellään ja katsoa halutessaan, miten
se sanotaan suomeksi. Näin peli toimii
myös suomen kielen opettelun apuna.
Suomen kieltä opetettaessa Guider
Game sopii nuorille tai aikuisille maahanmuuttajille, jotka opiskelevat esimerkiksi
kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa,
ammatilliseen koulutukseen valmistavassa VALMA-koulutuksessa, lukioon valmistavassa LUVA-koulutuksessa, aikuisten
maahanmuuttajien perusopetuksessa
tai vapaan sivistystyön maahanmuuttaja-koulutuksessa, joka ei ole alkeistasolla.
Opiskelijan kielitaidon pitäisi siis olla jo
riittävän hyvä (A2 →), jotta hän pystyisi
itsenäisesti ymmärtämään pelissä saatavia
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ohjeita sekä sanastoa – paitsi tietenkin
jos hän pelaa sitä äidinkielellään.
Peli etenee pelihahmon kotoa lähielämänpiiristä (asuminen, perhe, asiointi)
aina abstraktimpiin asioihin (suomalainen yhteiskunta ja lait) Suomen kielen
opetuksessa pelin selkokieli-versio toimii varmasti parhaiten, sillä sisällöt ovat
paikoin melko haastavia.
Miten Guider Game -peliä
kannattaa käyttää opetuksessa?
Peli tarjoaa paljon kulttuurista tietoa,
jollaista moni Suomeen muuttava kaipaa.
Suomen kielen kannalta kyse on pääasiassa teemojen mukaisesta sanastosta
ja toissijaisesti rakenteista. Esimerkiksi,
jos on opiskeltu yhdessä terveyteen
liittyviä asioita, pelin avulla voi kätevästi
kerrata teemaa. Kertaus on muutenkin
asia, johon pelaamisessa on hyvä kannustaa, sillä pelejä uudestaan pelaamalla
sanasto toistuu ja jää paremmin mieleen.
Jos opiskelijat ovat edistyneempiä ja itseohjautuvia, pelin sisältö voi toimia myös
funktionaalisena johdatuksena aiheeseen.
Jokainen opettaja tuntee oman ryhmänsä
parhaiten. Uudenlaiset opetusmateriaalit,
kuten mobiilipelit ja sovellukset voivat
innostaa monia, ja opiskelija voi löytää
peleistä itselleen mielekkään tavan oppia.

Mitä hyötyä tästä oppaasta on?
Olemme jaotelleet tämän oppaan pelissä olevien minipelien mukaan. Jokaisen
minipelin tarkoituksena on opettaa eri
asioita, mutta teemat ovat toisinaan päällekkäisiä. Tässä oppaassa tarjoamme apua
seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä minipeli löytyy?
• Mihin teemoihin minipeli liittyy?
• Mitä minipelissä tapahtuu?
• Mitä minipelissä on tarkoitus oppia?
• Miten minipeli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Tämä opas on tehty opettajille, jotka
haluavat hyödyntää pelin sisältöä opetuksessaan. Oppaassa on lisäksi konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka pelin voi ottaa
mukaan osaksi oppituntia. Lisäksi oppaasta löytyy lisätehtäviä oppitunnin minipelien teemoihin liittyen. Opettajien arki on
kiireistä, ja tämän oppaan tarkoitus onkin
madaltaa kynnystä tarttua Guider Game
-peliin myös opetuksessa. Jos ei koe pelin
soveltuvan omaan opetukseen, siitä voi
joka tapauksessa vinkata omille opiskelijoilleen, jotka haluaisivat lisäharjoitusta
koulun ulkopuolella. Näitä opiskelijoita
löytyy aina, ja peli vastaa varmasti heidänkin tarpeisiinsa.
Iloisia hetkiä Guide Game -pelin parissa!
Guider Game -tiimi
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Kotinäkymässä tervetulokirjeen saa auki sitä koskettamalla.

GUIDER GAME -PELIN MILJÖÖT JA
ETENEMINEN PELISSÄ
1. Koti
Peli alkaa kotinäkymästä. Eteen avautuu
kaksi huonetta: olohuone ja keittiö. Huoneita kannattaa tutkia ja ottaa mukaan
löytyviä tavaroita. Tavarat pompsahtavat
kosketuksesta automaattisesti tavaraluetteloon, joka sijaitsee ruudun oikeassa
alakulmassa. Asuntoon voi palata myös
uudestaan pelin myöhemmissä vaiheissa, jos jokin tarpeellinen esine on jäänyt
kotiin.
Kodissa on 2 minipeliä: vaatepeli ja
mikropeli. Niiden tarkemmat esittelyt
löytyvät oppaan Minipelit-osiosta.
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2. Lähiö
Lähiö on alue, joka alkaa kodin ulko-ovelta ja päättyy bussipysäkille.
Lähiössä on 3 minipeliä: kierrätyspeli,
ottoautomaattipeli sekä perhe-muistipeli.
Minipelien lisäksi lähiössä asioidaan kioskilla, mistä saadaan pelin etenemiseen
tarvittavia tähtiä.
3. Kaupunki
Pelissä edetään bussilla lähiöstä kaupunkiin. Kaupunkinäkymässä avautuu ruudun
vasempaan reunaan teemavalikko. Teeman kohdalla näkyy tähti, jos sieltä löytyy
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avoinna oleva minipeli (pelin saa auki
vain, jos pelaajalla on tarvittava määrä
tähtiä eli pisteitä). Kun klikkaa tähdellä
merkittyä teemaa, ponnahtavat teemakohtaiset minipelien kuvakkeet kaupunkinäkymään. Pelaajan pistemäärä ratkaisee,
missä järjestyksessä pelejä voi pelata.
Jos pelaajan tähdet eivät riitä kaikkiin
teeman peleihin, voi siirtyä seuraavaan
tähdellä merkittyyn teemaan.
Teemoja on 7: asuminen, terveys, työ,
kulttuuri, oppiminen, raha ja yhteiskunta.
Jokaisen teeman alta löytyy kolme teemaan sopivaa minipeliä, jotka ponnahtavat kuvakkeina kaupunkikartalle.
Kaupungista löytyy yhteensä 15 uutta
minipeliä: keräilypeli (oppiminen), asumi-

sen säännöt -peli(asuminen), Suomi-visa
(yhteiskunta), laskujenmaksupeli (raha),
virastopeli (yhteiskunta), opintopolku-peli (oppiminen), yrittäjyyspeli (työ),
stressipeli (terveys), tapakulttuuripeli
(kulttuuri), ruokapeli (terveys), lakipeli
(yhteiskunta), ammatinvalintapeli (työ),
terveyspyörä (terveys), budjettipeli (raha), työnhakupeli (työ)
Myös aiemmin kotona ja lähiössä pelatut minipelit ovat näkyvissä kuvakkeina
kaupunkinäkymässä. Jo pelatut minipelit
on merkitty vihreällä oikein-merkillä.
Minipelejä voi palata pelaamaan uudestaan. Niiden tarkemmat esittelyt löytyvät
oppaan Minipelit -osiosta.

Tässä kaupunkinäkymässä ollaan teemassa Asuminen. Näkymään on noussut kolmen minipelin kuvakkeet; mikropeli,
kierrätyspeli ja asumisen säännöt. Kaksi ensimmäistä peliä on tässä jo suoritettu: niissä näkyvät vihreät oikein-merkit.
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MIKROPELI
Mistä löytyy?
Koti → keittiö → mikroaaltouuni
Teemat:
Koti ja asuminen
Mitä pelissä on?
Pelissä lämmitetään erilaisia ruokia
mikrossa. Tavoitteena on löytää mikrokelpoiset ruoat, raahata ne sormella
mikroon ja valita sopiva lämmitysaika.
Pelin opetustavoitteita:
Pelissä opitaan, kuinka mikroa käytetään
turvallisesti. Opitaan tunnistamaan, millaisia ruokia ja astioita ei kannata laittaa
mikroon.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Opiskelija oppii reagoimaan yksinkertaisiin kehotuksiin ja kieltoihin (Älä laita
metallia mikroon, lämmitä 3 minuuttia).
Opiskelija oppii seuraamaan yksinkertaisia ohjeita (Voit muuttaa lämmitysaikaa,
kun painat TIME-nappia).
Pelissä tulee jonkin verran imperatiivia.
Lisätehtäviä:
Keskustellaan pienissä ryhmissä:
• Miten sinä valmistat ruokaa?
• Mitä sinulla on jääkaapissa?
• Onko sinulla pakastin? Mitä siellä on?
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Asuminen

KIERRÄTYSPELI
Mistä löytyy?
Lähiö → kotitalon viereinen kierrätyskatos → roskikset, joiden vieressä ukon
pää

Pelin opetustavoitteita:
Pelissä kerrotaan kierrätyksen tarkoituksesta sekä opitaan yleisimmät kierrätysmateriaalit.

Teemat:
Luonto ja ilmasto

Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä on mahdollista oppia runsaasti
erilaista materiaalisanastoa. Opiskelijoiden tason mukaan purkuvaiheessa voidaan keskittyä esim. tyypillisimpiin toistuviin sanoihin (tölkki, laatikko, purkki, pussi,
pullo, rasia) tai sitten edistyneempien
kanssa haastavampaan sanastoon.

Mitä pelissä on?
Peli alkaa talon pihalta, jossa pelaaja
kohtaa vanhan miehen koiransa kanssa.
Mies on innoissaan uudesta kierrätyskatoksesta ja toivoo roskia kierrätettäviksi.
Pelaajan tulee raahata roskansa miehelle
tai kierrätyskatokseen ja sitten lajitella
roskat oikeisiin jäteastioihin. Pelissä on
toistoa, mikä auttaa muistamaan roskien
oikeat paikat.

Passiivin tunnistaminen ja käyttö (Kierrätyslasista tehdään uusia lasipakkauksia.)
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Vihreästä infokirjasta löytyvät tarkemmat tiedot kierrätyksestä.

Lisätehtäviä:
1. Näytellään tilanteita
Esitetään tilanne pareittain draaman keinoin. Kannustetaan eläytymään rooleihin
ja käyttämään pelissä esiintyneitä sanoja.
Valitaan esim. 5 sanaa yhdessä, joita on
pakko käyttää (esim. lajitella, materiaali,
säästää, luonto, tulevaisuus).
A on viemässä roskia ulos, kun hän huomaa, että naapuri B heittää samaan jäteastiaan lasipurkkeja, mehutölkkejä, paristoja ja vanhan kahvinkeittimen. A on tosi
vihainen, ja ajattelee, että B ei voi jatkaa
näin. Mitä A sanoo B:lle? Miten B vastaa?
Myöhemmin tehdään sama esitys niin,
että A vie taas roskia ulos, mutta nyt B
tekee kaiken oikein! Miten A reagoi, ja
miten B vastaa?
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2. Keskustelua
Dyykkaaminen tarkoittaa sitä, että henkilö etsii tarpeellista tavaraa jäteastioista.
Ihmiset voivat heittää pois esimerkiksi
ruokaa, jota voi vielä syödä. Keskustellaan pienessä ryhmässä:
• Mitä mieltä olet dyykkaamisesta?
• Voisitko itse dyykata?
3. Pohdintaa
Mietitään, millaisia asioita voi tehdä niin,
että säästää luontoa. Listataan yhdessä
taululle ajatuskarttamaisesti ainakin 10
asiaa.
4. Pelataan Kehitysvammaliiton ylläpitämää, Papunet-sivustolta löytyvää kierrätyspeliä esim. tableteilla tai tietokoneilla.
Pelissä voi halutessaan käyttää myös ääntä, jolloin pelin kertoja lukee kysymykset
ja vaihtoehdot ääneen.

Asuminen

ASUMISEN SÄÄNNÖT
Mistä löytyy?
Kaupunki → Asuminen → kerrostalo,
jonka katolla on avain
Teemat:
Koti ja asuminen
Mitä pelissä on?
Pelissä on kerrostalo, jossa on 8 erilaista
huonetta. Niiden kautta pääsee suorittamaan kunkin huoneen teemaan liittyviä tehtäviä. Jo pihalla pelaaja voi nähdä
erilaisia asioita, joita klikkaamalla hän voi
saada vinkkejä asumiseen.
Pelin opetustavoitteita:
Peli antaa neuvoja siihen, kuinka kerrostaloasuminen sujuisi niin asukkaan kuin
naapureidenkin kannalta mukavasti. Opit-

tavia asioita ovat muun muassa: paloturvallisuus, yörauha, naapurisopu ja pesutuvan käyttö.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä harjoitellaan jälleen erilaisten
kieltojen, kehotteiden ja sallittavuuden
ymmärtämistä. Pelissä toistuvat esimerkiksi ei saa + verbi ja pitää + verbi sekä
voi + verbi -tyyppiset rakenteet. Opettajan kanssa voidaan käydä läpi ensin esimerkiksi seuraavia ilmaisuja, jos ne ovat
uusia. Opiskelijat voivat kerätä itselleen
näistä sanakirjan peliä varten.
•
•
•
•
•
•

kotivakuutus				
noudattaa sääntöjä/ rikkoa sääntöjä
ottaa naapurit huomioon
tampata mattoja
isännöitsijä
yörauha

Pelissä on kahdeksan erilaista asumisen sääntöihin liittyvää tehtävää.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

melu, meluta
vuokralainen, vuokranantaja
putki vuotaa
syttyä palamaan
talonmies
palovaroitin
vesivahinko
pesutupa
turvallinen/vaarallinen
tuulettaa asuntoa
kuivattaa pyykkiä
viemäri
lattiakaivo

Lisätehtäviä:
Keskustele pienessä ryhmässä, mitä voi
tehdä tässä tilanteessa.
1. Naapuri polttaa parvekkeella tupakkaa.
Tupakan savu tulee ikkunan kautta sisään
sinun asuntoosi. (Tässä voidaan yhdessä
opettajan johdolla keskustella siitä, onko
parveketupakointi kielletty Suomessa
vai ei.)
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Pelissä neuvotaan, miten palovaroitinta käytetään.

2. Joku soittaa ovikelloasi ja haluaa kertoa hänen uskonnostaan sinulle.
3. Olet vuokralainen. Jääkaappisi menee
rikki.
4. Naapurisi on kotona. Joku mies hakkaa
hänen oveaan ja katsoo sisään hänen
asuntoon postiluukusta. Mies vaikuttaa
hyvin vihaiselta ja pelottavalta.
5. Taloon muuttaa uusi perhe. He kantavat muuttolaatikoita sisään taloon.
Perheen lapset ovat pieniä ja he näyttävät väsyneiltä.

Asuminen

6. Löydät rappukäytävästä lapsen pipon.
7. Rappukäytävässä istuu vanha nainen.
Hän on istunut siellä jo monta tuntia.
Et ole nähnyt häntä ennen.
8. Teet koko päivän ruokaa, koska ystäväperheesi on tulossa kylään.Viime
hetkellä he soittavat ja kertovat, että
lapsi tuli sairaaksi. Ruoka on melkein
valmis, ja sitä on aivan liikaa.
9. Naapurisi kuuntelee musiikkia yöllä,
kun yrität nukkua. Tämä on jatkunut
jo monta yötä.
10. Sinulla on uusi asunto kerrostalossa.
Yrität löytää pesutupaa, mutta et tiedä, missä se on.
2. Lue esittelyt ja etsi sopiva koti
heille. Näet kodit esittelyiden jälkeen.
A: Marja (25) ja Esa (26) ovat nuori pari.
He etsivät isoa kaksiota, mutta sen ei
tarvitse olla keskustassa. Heillä on myös
koira, ja sen kanssa on kiva mennä kävelylle metsään. Parilla ei ole vielä lapsia.
He haluaisivat vuokra-asunnon, koska he
aikovat myöhemmin ostaa oman kodin.
Nyt he säästävät rahaa, eli vuokra ei saa
olla tosi kallis.
Heille sopii asunto: _____
B: Tuula on eläkkeellä, ja hän on 66-vuotias. Tuulan mies on kuollut, eli Tuula on
siis leski. Tuula haluaa asua kerrostalossa
kaupan ja keskustan lähellä, koska hän
ei jaksa kävellä ja kantaa paljon ruokaa
kaupasta. Talossa on myös hyvä olla hissi.
Tuula etsii omistusasuntoa, joka on hy-

vässä kunnossa. Pieni asunto sopii Tuulalle, koska sitten on helppo siivota. Hän on
myös puutarhaihminen, ja siksi hän haluaa parvekkeen, jonne hän haluaa laittaa
paljon kukkia.
Hänelle sopii asunto: _____
C: Niemisen perheessä on äiti Merja
(35v), isä Markku (33v) ja lapset Antti (8v), Satu (6v) ja Leevi (2v). Perheen
koti alkaa olla pieni, ja he haluavat, että
kaikilla lapsilla on oma huone. Perhettä
kiinnostaa omakotitalo ja iso piha, missä
lapset voivat leikkiä.Vanhemmat arvostavat rauhallista ympäristöä, missä koulu
on lähellä ja lapsilla on turvallinen koulumatka. Kun he löytävät kodin, he haluavat
asua siellä monta vuotta. Siksi he haluavat
omistusasunnon.
Heille sopii asunto: _____
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D: Jussi on eronnut 37-vuotias mies. Hän
etsii tarpeeksi tilavaa asuntoa, koska
usein hänen lapsi asuu viikonloppuisin
hänen kanssa. Arkisin Jussi asuu yksin ja
käy töissä. Jussi rakastaa saunoa juoksun
jälkeen, ja siksi hänen asunnossa on hyvä
olla sauna. Hän menee autolla töihin,
eli hän tarvitsee myös autopaikan esimerkiksi autohallissa. Jussi ajattelee, että
on mukavaa, jos on pieni piha. Siellä voi
kesällä ottaa aurinkoa ja juoda kahvia
ulkona.
Hänelle sopii asunto: _____

ASUNNOT:
1. Kaunis parvekkeellinen yksiö
itäisessä keskustassa. Lähellä on kaikki
keskustan palvelut.
530 € / kk 32 m²
1 h + kk + p
Kerros: 3/7
Kunto: hyvä
Vesimaksu: 25,00 € / kk
Sähkömaksu: kulutuksen mukaan
Rakennusvuosi: 1980
Vapautuu: 01.01.2020
2. Pienen perheen rivitalokoti hyvässä taloyhtiössä. Asunnossa on kaksi kerrosta ja viihtyisä takapiha, jossa on lasten
leikkipaikka. Iso ulkovarasto ja autopaikka sisältyvät hintaan.
160 000 € / 84,5 m²
3 h, k, s, p
Kunto: Tyydyttävä (ok)
Rakennusvuosi: 1985
Vapautuu: heti
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E: Krista on 20-vuotias nuori nainen, ja
hän alkaa opiskella yliopistossa. Hän ei
ole koskaan asunut yksin vaan aina perheen kanssa. Krista muuttaa nyt kotoa
pois, koska yliopisto on eri kaupungissa
kuin hänen perheensä. Krista etsii vuokra-asuntoa, ja asunnon ei tarvitse olla
iso. Tärkeää on, että vuokra ei ole kovin
kallis. Maksimivuokra hänelle on 550 €
kuukaudessa. Kristan unelma-asunto on
valoisa, viihtyisä ja remontoitu.
Hänelle sopii asunto: _____

Asuminen

3.Valoisa kaksio
Vuokralle tarjotaan valoisa remontoitu
kaksio saunalla ja parvekkeella. Asunto
on lähellä luontoa, eikä liikennettä ole
paljon.
46 m²
700 € /kk 60 m²
2h + k + s + p
Kerros 6/8
Kunto: erinomainen
Vesimaksu: 18 € /kk/hlö
Sähkömaksu: kulutuksen mukaan
Rakennusvuosi: ei tietoa
Vapautuu: 01.01.2018
4. Siisti ja erinomaisessa kunnossa
oleva omakotitalo
Talossa on suuri, avoin olohuone. Siellä
on myös takka. Pihalla on lisäksi autokatos 2 autolle ja varasto. Kauppa, apteekki,
terveyskeskus ja koulu ovat lähellä. Tämä
on lapsiystävällinen paikka asua!
4–5h+k+2wc+vh+khh+ph+s+at+ak
217 000 €/151 m²
Kunto: erinomainen
Rakennusvuosi: 2004
5. Keskustakoti huippupaikassa!
Tämä valoisa ja rauhallinen koti sopii
sinulle, jos tykkäät asua keskellä kaupunkia! Lähellä on kauppa ja terveyskeskus.
Kylpyhuone on remontoitu 2015.
2h+kk+vh+kph/wc
148 000 €/ 50 m²
Kunto: hyvä
Rakennusvuosi: 1973
Liikenneyhteydet: bussipysäkki 100m
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STRESSIPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Terveys → sadepilvellä
istuva pupu
Teemat:
Terveys, elämänhallinta
Mitä pelissä on?
Pelissä tuodaan stressitilanteita pelaajan ratkaistavaksi yksi kerrallaan (esim.
Minulla on rahahuolia.). Pelaajan tehtävä
on valita kolmesta vaihtoehdosta hänen
mielestään sopivin. Peli antaa palautteen
valinnasta.
Pelin opetustavoitteita:
Pelin avulla harjoitellaan erilaisia stressinhallinnan keinoja.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Peli tarjoaa ilmaisukeinoja omien mielialojen sanoittamiseen. Lisäksi pelissä voi
tulla uusia verbejä, jotka liittyvät tiettyyn
mielentilaan ja sen helpottamiseen. Uuden kielen opiskelussa vieraassa maassa
on normaalia, että tuntee ajoittain stressiä ja negatiivisiakin tunteita. Pelin voi
ajatella tukevan opiskelijan elämänhallintaa ja opiskeluarkea yleisesti, kun vaikeat
asiat otetaan ratkaisukeskeisesti esille.
Lisätehtäviä:
1. Ajatuskartta
Peliin liittyviä asioita voi purkaa opettajajohtoisesti esim. Padlet- tai Popplet -ohjelmien avulla. Opettaja voi laittaa alulle
ajatuskartan, johon opiskelijat kokoavat
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laitteillaan ideoitaan. Kerätyistä ideoista
keskustellaan yhdessä.
Ideoita ajatuskartan sisällöksi:
a) Mitkä asiat stressaavat?
b) Mitä voi tehdä, kun on stressiä?
c) Mitä kannattaa tehdä, että stressiä ei
tulisi?
2. Stressitesti
Testin avulla jokainen opiskelija voi selvittää, kuinka stressiherkkä on. Testin kysymykset liittyvät yleisesti elämänhallintaan.
Stressitestin tuloksia voidaan käyttää
hyväksi esim. HOPS-keskusteluissa, jossa
voidaan käsitellä henkilökohtaisempia
asioita.

Terveys

1. Syön päivässä 1–2 lämmintä ateriaa.
 en koskaan
 joskus
 usein
2. Nukun 7–8 tuntia yössä.
 en koskaan
 joskus
 usein
3. Liikun vähintään 2 kertaa viikossa niin,
että tulee hiki.
 en koskaan
 joskus
 usein
4. Minulla on ainakin yksi kaveri, joka
asuu lähellä ja voi auttaa minua, kun
tarvitsen apua.
 kyllä
 ei
5. Minulla on ainakin yksi ystävä, jolle
voin puhua kaikesta.
 kyllä
 ei
6. Tiedän, että saan rahaa myös ensi
kuussa.
 kyllä
 ei
7. Minusta tuntuu, että en opi suomea
tarpeeksi hyvin.
 ei koskaan
 joskus
 usein
8. Uskon, että minulla on mukava
tulevaisuus edessä.
 en koskaan

 joskus
 usein
9. Juon alkoholia.
 en koskaan
 joskus
 usein
10. Teen vähintään kerran viikossa jotain
hauskaa.
 en koskaan
 joskus
 usein
11. Minun on vaikea nousta sängystä ja
aloittaa uusi päivä.
 ei koskaan
 joskus
 usein
12. Minulla on harrastuksia, joista saan
energiaa ja iloa.
 kyllä
 ei
13. Minun on vaikea keskittyä opiskeluun
tai työhön, kun mietin omia tai perheen
ongelmia.
 ei koskaan
 joskus
 usein
14. Minulla on unelmia, ja uskon, että ne
ovat mahdollisia minulle.
 kyllä
 ei
15.Yritän tehdä kaiken yksin.
 en koskaan
 joskus
 usein
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3. Erilaisia elämäntilanteita.
Seuraavassa tehtävässä opiskelijat saavat
ryhmissä itselleen yhden fiktiivisen henkilön elämäntilanteen, joka sisältää jonkin
stressinaiheen. Opiskelijat yrittävät yhteistuumin ratkoa ongelmaa miettimällä
sille parannuskeinoja. Lopuksi ryhmät
esittelevät ongelman ja sitä varten pohtimansa parannuskeinot muille.
Mikä voisi vähentää seuraavien
henkilöiden stressiä?
a) Zahra on tullut Suomeen 2
vuotta sitten Irakista, ja hänellä on
nyt oleskelulupa Suomessa. Zahra
asuu hänen miehensä ja lapsensa
kanssa Vantaalla. Päivisin hän on
yleensä yksin kotona, kun mies käy
töissä. Zahra ei osaa suomen kieltä
hyvin, vaikka hän opiskeli vuoden
kurssilla. Opiskeleminen oli vaikeaa, kun Zahra ajatteli usein hänen
kotimaata. Häntä stressasi, miten
sukulaisilla menee. Hän lukee paljon
uutisia kotimaastaan ja katsoo kotimaan videoita
Facebookissa.
Zahra nukkuu
usein huonosti,
koska hän pelkää,
mitä kotimaassa
seuraavaksi tapahtuu. Hän ei
tiedä, mitä haluaisi
tehdä Suomessa.
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b) Abdelrahman on asunut Suomessa 4 vuotta. Hän on opiskellut
ahkerasti suomea, opiskellut ammattikoulussa rakennusalaa ja saanut
ammatin. Nyt hän on etsinyt töitä 3
kuukautta, ja fiilis alkaa olla huono.
Kaikki työnantajat vastaavat “Kiitos,
mutta ei kiitos”. Abdelrahman alkaa
jo ajatella, että kaikki suomalaiset
ovat rasisteja! Hän
ajattelee koko ajan
vain töiden etsimistä. Pitäisikö muuttaa
Saksaan ja yrittää
siellä uudestaan.

c) Bilan on lähihoitaja, ja
hän on töissä vanhainkodissa. Hän on iloinen, että
töitä on ja hän voi elää
Suomessa rauhallista
ja turvallista elämää.
Kuitenkin häntä
häiritsee moni asia:
suomalaiset ovat
usein hiljaa, suomalaisia ystäviä on
vaikea löytää ja ulkona on pimeää ja kylmää.
Hänellä on usein ikävä kotimaan
juhlia, kulttuuria ja ystäviä.Vapaa-aikana Bilan on yleensä kotona, ja hän
lukee tai tekee käsitöitä. Häntä on
alkanut ärsyttää suomalainen kulttuuri, ja hän ei tunne, että Suomi on
koti. Bilan stressaa, että hän ei tule
löytämään Suomesta ystäviä.

Terveys

TERVEYSPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Terveys
→ terveyskeskus
Teemat:
Terveys, hyvinvointi, hätätilanteet ja seksuaaliterveys
Mitä pelissä on?
Pelissä on terveysaiheinen onnenpyörä,
joka sisältää kysymyksiä neljästä eri kategoriasta. Kategoriat ovat: terveyspalvelut,
hätätilanteet ja päivystys, terveystieto
sekä seksuaaliterveys. Kysymys voi olla
esimerkiksi tämänkaltainen: mitä tarkoittaa, jos mennään päivystykseen? Vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi, ja niitä
voi olla 2 tai enemmän. Jos vastaa kysymyksiin väärin, tulee virushyökkäys, jossa
virukset täytyy poistaa ennen kuin pää-

see vastaamaan uudestaan kysymyksiin.
Pelin opetustavoitteita:
Pelin avulla voi oppia niin oman terveyden hoitamisesta kuin terveyspalveluiden
käyttämisestä Suomessa.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
• Pelissä tulee paljon sanastoa terveydestä, ja se sopii näin ollen terveyssanastoa jo hallitseville.
• Nollapersoonan käyttöön voidaan keskittyä myös erikseen, sillä pelissä sitä
on runsaasti (esim: Millä kielillä terveyskeskuksessa voi kommunikoida?).
Lisätehtäviä:
1. Opiskelijat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmässä nostaa vuo-
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rotellen lapun pinosta, joka sisältää
terveysaiheisia kysymyksiä nollapersoonassa. Lapun nostaja lukee kysymyksen
ääneen, ja hänen vasemmalla puolellaan
oleva henkilö kertoo oman näkemyksensä asiaan. Tavoitteista riippuen voidaan
yrittää käyttää nollapersoonaa myös
vastauksessa. Ryhmässä keskustellaan

siitä, onko tämä näkemys hyvä ja mikä on
kaikkien mielestä paras ratkaisu.
Esimerkki:
Mitä voi tehdä, jos huimaa?
- Sitten voi istua alas, ja ehkä syödä tai juoda jotakin, niin saa energiaa. Jos se ei auta,
niin täytyy soittaa terveyskeskukseen.

Kysymykset:
Mitä voi tehdä, jos huimaa?

Mitä voi tehdä, jos on koko ajan väsynyt?

Mitä voi tehdä, jos vatsa tulee aina
kipeäksi, kun syö pastaa?

Mitä voi tehdä, jos on ihottumaa?

Mitä voi tehdä, jos päätä särkee
monta päivää?

Mitä voi tehdä, jos on silmätulehdus?

Mitä voi tehdä, jos hammas on
kamalan kipeä?

Mitä voi tehdä, jos hammas
on kamalan kipeä?

Mitä voi tehdä, jos lihoo
kuukaudessa 5 kiloa?

Mitä voi tehdä, jos on huono olo aamuisin?

Mitä voi tehdä, jos kaulassa on patti?

Mitä voi tehdä, jos on kuumetta,
yskää ja nuhaa?

Mitä voi tehdä, jos on nenä tukossa?

Mitä voi tehdä, jos on masentunut
eikä mikään kiinnosta?

Mitä voi tehdä, jos on ripuli?

Mitä voi tehdä, jos ei näe enää hyvin?

Mitä voi tehdä, jos on selkä kipeä?

Mitä voi tehdä, jos on allerginen keväällä?

Mitä voi tehdä, jos on paha tupakkayskä?

Mitä voi tehdä, jos leikkaa veitsellä sormeen?
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2. Palvelut ja paikat
Harjoitellaan terveyspalveluihin hakeutumista. Harjoituksen tarkoituksena on
selventää, mihin paikkaan tulisi missäkin
tilanteessa hakeutua. Tehtävässä on mukana samoja palveluntarjoajia kuin pelissä.
Huom! Jos kaupungissa on ulkomaalaistoimisto, on hyvä käydä läpi myös sen
palveluja. On myös selventää, että terveysasema ja -keskus ovat sama asia, ja
että terveyskeskusten vuodeosastojakin
voidaan kutsua sairaaloiksi. Käsitteiden
moninaisuus voi toisinaan hämmentää.
Valmistelut:
Luokan seinille laitetaan laput, joissa lukee seuraavat paikannimet:

olisi hyvä neuvotella ratkaisusta, ei siis
vain huutaa paikkaa.
Esimerkki:
On maanantaiaamu. Mulla on ollut kuumetta jo viikon, eikä se laske. Mihin mun pitäisi
mennä?
- Sun kannattaa varata aika terveysasemalta. Sä voit saada ajan tosi nopeasti, vaikka
ennen iltaa.
Bonus:
Päivystysapunumero 116 117 tuli käyttöön koko Suomeen vuonna 2019. Jos
kaikki ovat epävarmoja, voidaan tehtävässä käyttää sitä apuna. Numeroon soittamalla saa terveyden- tai sairaanhoitajan
arvion siitä, tarvitseeko asiakkaan lähteä
päivystykseen vai riittääkö kotihoito.

• terveysasema
• neuvola
• päivystys
• hammashoitola
• hammaslääkäripäivystys
• hätänumero 112
• apteekki
Ohjeistus:
Opiskelijat käyttävät jälleen lappuja, joissa lukee jokin tilanne (kts. s. 22). Opettajan harkinnasta riippuen myös edellisen
tehtävän terveysongelmia voi hyödyntää.
Ryhmästä puolet ottaa itselleen lapun ja
asettuu jonoon. Toinen puoli ryhmästä
asettuu jonon ulkopuolelle katsomaan.
Jonon opiskelijoista kukin vuorollaan lukee ääneen tilanteensa, eli lapun sisällön,
ja ryhmän toinen puolikas ohjaa potilaan
oikean palvelun ääreen. Ennen potilaan
viemistä oikean seinällä olevan paikan luo
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Mulla on pää tosi kipeä.
Mihin mä voin mennä?

Apua! Nyt on viikonloppu, ja
mulla alkoi tosi kova vatsakipu!
Mitä mä teen?

Mä oon niin surullinen, kun mä katson
mun kotimaan uutisia.
En voi nukkua enkä syödä, kun
mulla on paha olla. Mitä mä teen?

Musta tuntuu, että mä oon raskaana.
Jännittävää! Mihin mun pitäisi nyt mennä?

Mä oon niin väsynyt.
Luulen, että tarvitsen
vitamiinia. Mihin mä menen?

Voi ei, auttakaa! Mun veli kaatui kotona
pahasti, ja nyt hän on tajuton.
Miten mä voin auttaa?

Mulla on ollut jo viikon korkea kuume,
eikä se laske.Voiko joku auttaa?

En halua tulla vielä raskaaksi, kun opiskelen.
Mistä saan apua ehkäisyssä?

Hei apua, mä näin just, kun joku mies
hyppäsi jokeen. Mihin mä soitan?

Mun isä ei voi hengittää kunnolla.
Nyt hän on ok, mutta tämä tapahtui myös
eilen. Mihin mä meen tai soitan?

Mun silmä on tosi kipeä ja se vuotaa
koko ajan. Mihin mä olen yhteydessä?

Multa poistettiin hammas maanantaina.
Nyt on lauantai, ja se paikka suussa
on tosi kipeä. En voi avata suuta hyvin.
Mitä mä teen?

Mulla on jotain outoa ihottumaa.
Sitä tulee vain lisää ja lisää.
Mihin mä meen?

Mulla on kova flunssa, ja ääni on poissa.
En voi tehdä töitä, ja tarvitsen siis
sairaslomaa. Mihin mä soitan?

Hei anteeksi, missä mun lapsi voi
saada rokotuksia?

Mun selkä on ollut pitkään kipeä,
kun olin kantamassa muuttolaatikoita.
Mihin mä voin soittaa?

22 Guider Game – Opettajan opas

Terveys

RUOKAPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Terveys → marketti, jonka
yläpuolella näkyy ostoskärryt
Teemat:
Ruoka ja terveys
Mitä pelissä on?
Pelissä on ruokapyramidi, joka pyritään
täyttämään mahdollisimman tasapuolisesti. Peli tuo pelaajan eteen kaikenlaisia
ruokia, joita valitsemalla ruokapyramidi
vähitellen täyttyy (esim. täysjyväleivän valitseminen täyttää vilja-osaa pyramidissa).
Pelin opetustavoitteita:
Opitaan terveellisen ruokavalion perusteita. Olennaista pelissä on oppia, että
monipuolisuus on terveellisen ruokavalion perusta.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
• Peli tarjoaa sanastoa ruoan kuvailemiseen (terveellinen, vilja, proteiini,
kuitu, rasva, herkku).
• Pelin ruoat on nimetty, eli pelissä voi
kerrata/laajentaa omaa ruokasanastoa.
Lisätehtäviä:

2. Pelataan netissä pelejä itsenäisesti tai opettajajohtoisesti.
a) Papunetin ruokapelissä harjoitellaan
ruokapyramidin rakentamista kuten Guider Gamessakin.
b) Papunetin Papumarketissa harjoitellaan kaupassakäyntiä ja treenataan ruokasanoja. Pelissä opitaan myös, minkä
nimiseltä osastolta tuotteet löytyvät.
Tarkoituksena on hankkia tuotteet, jotka on listattu kauppalistaan. Pelissä on
3 vaikeustasoa, mutta se sopii hyvin jo
alkeistasolle ruokasanojen kertaamiseen
ja kaupassakäynnin simuloimiseen.
c) Kuluttajaliiton Syö hyvää -kasvispelissä
on eri vaikeustasoja, mutta se sopii ruoasta kiinnostuneille ja alkeisruokasanastoa jo osaaville. Nimetään kasviksia joko
vaihtoehtojen avulla tai suoraan kirjoittamalla. Haastavimmassa pelissä valitaan
kasvikseen sopiva väittämä eri vaihtoehdoista.

1. Opiskelijat listaavat yhden päivän
ajalta syömiänsä ruokia (mahdollinen
kotitehtävä).Vaihtoehtoisesti voidaan
listata kuvitteellisen päivän ruoat. Lista
näytetään parille, joka kommentoi listaa.
Tehtävänä on miettiä ruokapyramidin
avulla, mihin osastoon omat ruoat siinä
kuuluvat.
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AMMATINVALINTAPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Työ → TE-toimistorakennus
Teemat:
Työnhaku ja työmarkkinat, ammatit, koulutus
Mitä pelissä on?
Pelaaja saapuu TE-toimistoon, mutta
kiireen keskellä hän joutuukin itse auttamaan virkailijoita. Pelaajan tehtävä on
kysyä 6 kysymystä vastaanotolle saapuvalta asiakkaalta.Vastausten perusteella
pelaajan pitäisi valita asiakkaalle mahdollisimman sopiva ammatti kuudesta eri
vaihtoehdosta.
Pelin opetustavoitteita:
Pelissä käydään läpi työhaastattelussa
ja työnhaussa usein vastaan tulevia kysymyksiä ja aihealueita. Pelin kautta voi
miettiä omia vahvuusalueitaan työelämässä ja myös omaa mahdollista ammatinvalintaansa.
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Ammatinvalintapelissä mennään TE-toimistoon, ja sen
aloituskuvake näyttää tältä.

Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelin keskiössä on asiakkaan ja virkailijaa
esittävän pelaajan välinen dialogi, joten
pelissä kehitetään erityisesti viestintää
vuorovaikutustilanteessa. Pelaajan tulee
tarkkailla esimerkiksi sitä, miten asiakas
ilmaisee omia mieltymyksiään vastauksissaan. Lisäksi peli tarjoaa hyviä malleja
kysymyksen muodostamiseen sekä itsestä kertomiseen. Pelissä voi oppia myös
koulutuspolkuun ja työn sisältöön liittyvää sanastoa.
Lisätehtäviä:
1. Itsearviointi.
Opiskelija laittaa rastin siihen kohtaan,
mihin itse sijoittuu kahden vaihtoehdon
välillä.esimerkiksi rastilla.Valintoja vertaillaan parin kanssa, ja parilta voi kysyä lisää

Työ

hänen valinnoistaan.
1. Itsearviointi.
a) Urheilussa minua kiinnostaa enemmän...
yksilöurheilu

		







joukkueurheilu







samanlaisia









miettiä ja suunnitella











aina samassa paikassa











koneiden kanssa





b) Tykkään siitä, että päivät ovat aika…
erilaisia

		





c) Minulle on tärkeää, että työssä voi…
tehdä jotain käsillä



d) Työpaikka voi olla…
joka päivä eri paikassa
e) Tykkään tehdä töitä….
ihmisten kanssa

f) Haluan, että työpäivä alkaa ja loppuu…
joka päivä samaan aikaan











joskus eri aikaan











kuulostaa hyvältä!









olen kuin kotonani









ehdottomasti!









vähemmän vastuuta









lyhyt koulutus

g) Minäkö asiakaspalvelija?
kamala ajatus

		

h) Jos työpaikalla on lapsia...
haluan nopeasti pois



i) Töissä haluan auttaa muita ihmisiä…
vain, jos on pakko



j) On hyvä, että työssä on…
paljon vastuuta



k) On parempi, että työhön on...
pitkä koulutus
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TYÖNHAKUPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Työ → Kahvila
Teemat:
Työnhaku
Mitä pelissä on?
Pelissä on 3 eri vaihetta.
1. CV
Pelaaja auttaa Aminata- tai Demba-nimistä hahmoa laatimaan ansioluettelon.
Tarjolla on aina 3 vaihtoehtoa siihen, millaista sisältöä ansioluetteloon voisi laittaa.
Niistä valitaan parhaiten sopivat.
2.Työn hakeminen netistä
Ansioluettelon laatimisen jälkeen etsitään
töitä netistä. Hahmo kysyy muutamia
kysymyksiä työnhakuun liittyen, ja pelaaja
auttaa valitsemalla sopivat vaihtoehdot.
3.Työhaastattelu
Aminata/Demba pääsee työhaastatteluun.
Pelaajan tehtävänä on jälleen auttaa valmistautumisessa ja itse työhaastattelussa.
Pelissä on vaihtoehtoja, joista valitaan
sopiva toimintatapa.
Pelin opetustavoitteita:
1. Peli opettaa, miten tehdään CV, mitkä
kaikki tiedot siinä tulisi olla ja missä muodossa asiat tulisi kirjoittaa.
2. Pelissä kerrotaan, miten töitä haetaan,
mitä työhakemukseen kuuluu laittaa ja
mistä tietoa voi ja kannattaa netistä hakea.
3. Pelissä opetetaan, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota työhaastatteluun
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Työnhakupeli löytyy kaupunkinäkymän kahvilasta.

mentäessä ja siellä ollessa.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Peli on narratiivi, joka etenee kronologisesti kuten työnhaku. Opiskelija saa lisää
työkaluja kerrontaan ja malleja siihen,
millaista verbaalista ja non-verbaalista
viestintää voi käyttää työnhaussa. Opiskelija oppii luomaan virallisen työnhakuasiakirjan ja tunnistamaan vaihtoehtojen
kautta kielen tilanteista vaihtelua sekä
valitsemaan työnhakuun sopivan ilmaisutavan.
Lisätehtäviä:
1. Millainen minä olen?
Pohditaan erilaisia positiivisia puolia
itsestä työntekijänä ja ihmisenä. Pyritään samalla rikastamaan sanavarastoa
työhakemuksen kirjoittamista varten.
Viereisellä sivulla oleva adjektiivilista voi
toimia herättelijänä. Lopuksi alleviivataan
5 tärkeintä ominaisuutta. Nämä voidaan
myös esitellä muille, sillä työnhakuun
kuuluu olennaisesti omien vahvuuksien
esittäminen.

Työ

Olen...


reipas 			



oma-aloitteinen		



luova			



järjestelmällinen



huolellinen			



itsenäinen			



rohkea



ahkera



avulias			



aktiivinen			



positiivinen		



harkitseva 		



aikaansaava			



ihmisläheinen 		



innostunut 		



motivoitunut



kielitaitoinen		



tarkka 			



joustava		



utelias			



empaattinen			



vastuuntuntoinen		



luotettava



tiimihenkinen



ystävällinen			



määrätietoinen		



kärsivällinen		



sinnikäs		



ratkaisukeskeinen 		



asiakaspalveluhenkinen



rento



paineensietokykyinen
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Anti-minä
Mietitään nyt edellisen sijaan, millainen
en ainakaan ole. Nämä ominaisuudet kerrotaan parille, joka analysoi kuulemansa
perusteella, millainen toinen oikeasti on.

4.Työpaikkailmoitukseen ja
työnantajaan tutustuminen

Esim.
En tykkää ihmisistä, ja haluan koko ajan
tehdä samanlaisia tehtäviä.
En halua oppia uutta, koska se on tylsää.

Katso esim.
• mol.fi
• duunitori.fi
• monster.fi
• oikotie.fi
• kuntarekry.fi

3. Jana
Opettaja sanoo ääneen erilaisia väittämiä, ja opiskelijat asettuvat janalle sen
mukaan, miten väittämät sopivat heihin.
Janan toisessa päässä sijaitsee “kyllä”,
toisessa “ei”. Keskelle menijät tunnistavat
itsessään kumpaakin puolta.Yritetään
luoda rento ilmapiiri, ja siksi väitteetkin
saavat olla hiukan provosoivia.
• Olen tosi järjestelmällinen ihminen.
Tiedän aina missä kaikki tavarani ovat.
• Olen AINA ajoissa, eli olen täsmällinen.
• Tykkään puhua koko ajan ihmisten
kanssa.
• Olen superahkera!
• Minulla on loistava muisti.
• Kysyn aina, jos en ymmärrä.
• Minulla on paljon ideoita.
• Olen hauska ja saan ihmiset helposti
nauramaan
• Olen aina se, joka auttaa muita.
• Ratkaisen ongelmat kuin vettä vaan!
• Olen tosi utelias. Haluan tietää kaiken,
mitä ympärillä tapahtuu!
• Suutun nopeasti, mutta yleensä se ei
kestä kauan.
• Yritän aina piristää muita.

28 Guider Game – Opettajan opas

a) Etsi työpaikkailmoitus netistä.Valitse
sellainen työpaikka, joka kiinnostaa sinua.

b) Lue työpaikkailmoitus hyvin. Varmista, että ymmärrät ainakin seuraavat asiat:
• Mitkä ovat työtehtävät?
• Missä työ sijaitsee ja onko sinne mahdollista matkustaa helposti?
• Millaiset työajat ovat?
• Täytyykö työssä olla jokin koulutus,
vai kouluttaako työnantaja?
• Milloin työ alkaa/päättyy?
• Millainen palkka on?
• Millainen ihminen sopii työhön?

Työ

c) Tutustu myös työnantajaan. Melkein
kaikista työnantajista ja yrityksistä löytyy
tietoa netistä. Mene siis yrityksen nettisivuille. Etsi vastaus seuraaviin kysymyksiin:
• Mikä on yrityksen liikeidea?
• Mitä kaikkea työnantaja tekee?
• Mitä palveluita tai tuotteita työnantajalla on?
• Jos työnantajalla on asiakkaita, niin
keitä he ovat?
• Onko työnantaja iso vai pieni? Onko
sillä työntekijöitä muissa kaupungeissa
tai maissa?
• Onko työnantaja sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin)?
- mitä tietoa siellä on työnantajasta?
- näetkö, millaisia työkaverit ovat 		
tai millaisia työpäiviä heillä on?

kaikki menee pieleen. Tässäkin voidaan
valita perspektiiviksi joko työnhakija tai
haastattelija: tuleeko työnhakija paikalle
myöhässä ja huonosti valmistautuneena,
vai kysyykö työnantaja ihan outoja kysymyksiä? Tehtävä toimii hyvin, jos luokassa
on opiskelijoita, jotka puhuvat rohkeasti
muun ryhmän edessä. Kun epäonnistunut
haastattelu on ohi, haastattelua vierestä
seuranneet opiskelijat voivat kertoa, mitä
kannattaisi parantaa. Tämän jälkeen esitetään uusi haastattelutilanne, jossa kaikki
menee putkeen.

5. Kuvataan työnhakuvideo
Video on nykyään suosittu tapa esitellä
omaa osaamista työnhaussa. Se tarjoaa
myös hyvän mahdollisuuden näyttää,
kuinka hyvin suomen kieli onnistuu (video on autenttisempi, koska toisin kuin
kirjoittamisessa, siinä ei voi luottaa jonkun toisen apuun).Välineeksi sopii hyvin
esimerkiksi oma puhelin. Suunnitellaan
vastaukset alla oleviin kysymyksiin, ja
kuvataan maksimissaan 2 minuutin mittainen video.
•
•
•
•

Kuka minä olen?
Miksi haen teille töihin?
Mistä innostun?
Miksi sovin teille työntekijäksi?

6.Työhaastattelu
Yksi hauska tapa käsitellä työhaastattelua
ja sen ongelmakohtia on esittää draaman keinoin työhaastattelutilanne, jossa
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Työ

7.Työelämäpeli
Kyseessä on perinteinen noppapeli, jossa
pelaajat etenevät pelilaudalla ja kohtaavat
työelämään liittyviä tilanteita ja kysymyksiä.Vastaamalla kysymyksiin pääsee etenemään pelissä. Peli toimii parhaiten 3–4
hengen ryhmissä.
1. Mistä paikoista voit etsiä töitä?
2. Millainen työntekijä olet?
3. Löysit netistä kiinnostavan työpaikan.
Voitko ottaa yhteyttä työnantajaan,
jos haluat kysyä jotakin?
4. Pidätkö siitä, että jokainen työpäivä
on erilainen? Miksi/miksi et?
5. Mitä voit kirjoittaa sähköpostiviestiin,
kun lähetät työhakemuksen?
6. Oho, kaveri on jakanut Facebookissa
kiinnostavan uutisen! Odota 1 vuoro.
7. Vau, löysit superhyvän työpaikan, ja
hakuaikaa on vielä 2 viikkoa!
Milloin lähetät hakemuksen?
8. Työpaikkailmoituksessa lukee, että työ
on määräaikainen. Mitä se tarkoittaa?
9. Olet hakenut töihin yritykseen, jossa
myös kaverisi on töissä. Kaveri puhuu
sinusta hyvää pomolle, ja he kutsuvat
sinut työhaastatteluun!
Heitä noppaa uudestaan!
10. Sano 3 hyvää asiaa itsestäsi.
11. Mitä haluaisit oppia tulevaisuudessa?
12. Voisitko tehdä yötöitä?
13. Kuka on hyvä suosittelija?
14. Mistä voi saada rahaa, jos on työtön?
15. Onnea, sait kutsun työhaastatteluun
myyjän tehtävään! Sinulla on 2 päivää
aikaa valmistautua. Mitä teet?
16. Työhaastattelu on edessä.
Millaiset vaatteet valitset?
17. Tarvitseeko haastatteluun ottaa
mukaan jotakin?
18. Työhaastattelija haluaa ensin, että
kerrot vähän itsestäsi. Mitä sanot?
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19. Mitä vastaat, jos haastattelija kysyy
sinun uskonnosta jotakin?
20. Haastattelija kysyy, mitä heikkouksia
sinulla on. Mitä vastaat?
21. Haastattelija kysyy, millainen työkaveri
olet. Mitä vastaat?
22. Haastattelija kertoo, että työpaikalla
on usein kiire. Hän kysyy, miten reagoit
kiireeseen ja stressiin. Mitä vastaat?
23. Haastattelija antaa sinulle
mahdollisuuden kysyä jotakin.
Mitä ei kannata kysyä?
24. Mitä sanot, kun haastattelu loppuu?
25. On mennyt 3 päivää haastattelun jälkeen. Työhaastattelija soittaa sinulle: et
ikävä kyllä tullut valituksi. Mitä sanot?
26. Voitko kysyä haastattelijalta, mitä
voisit tehdä paremmin ensi kerralla?
27. Mitäs nyt! Vanha työharjoittelupaikkasi ottaa yhteyttä ja kysyy sinua kesätöihin torimyyjäksi. Ajattelet,
että kaikki työkokemus on plussaa.
Mitä vastaat?
28. On ensimmäinen työpäiväsi.
Mitä otat mukaan töihin?
29. Mikä paperi on tärkeä allekirjoittaa
heti työsuhteen alussa?
30. Voi pahus. Sairastut flussaan ja kuume
vain nousee. Edessä on pitkä työpäivä,
etkä jaksa seisoa. Mitä teet?
31. Sairasloma on ohi, ja palaat töihin.
Mikä paperi olisi hyvä viedä pomolle?
32. Töissä on kunnon kiire, ja pomo
kysyy, voitko jäädä ylitöihin. Sinulla ei
ole menoa työpäivän jälkeen.
Mitä vastaat?
33. Työkaverisi auttoi hienosti asiakasta,
vaikka hänellä ei olisi ollut aikaa.
Mitä sanot työkaverille?
34. Haluaisit lähteä lomalle ulkomaille.
Voitko varata matkan heti, vai
kannattaako ensin kysyä pomolta?
35. Kesätyö loppuu, ja sinun on aika
lähteä. Mikä paperi kannattaa pyytää
pomolta?

ALOITAN
TÄSTÄ

Työ

MITÄ
VASTAISIN?

MAALI
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Työ

YRITYSPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Työ → Juokseva hahmo
kerrostalon päällä
Teemat:
Työ, ammatit, yrittäminen
Mitä pelissä on?
Pelissä hahmo etenee juoksemalla, hyppii esteiden yli ja kerää esineitä. Pelaajan
tehtävänä on läpäistä kolme eri kenttää.
Vaikeustaso kasvaa joka kentän jälkeen.
Kentät on jaettu teemoittain:
1. liikeidea
2. rahoitus
3. paperiasiat
Pelaajahahmo juoksee kentällä ja nappaa
1. kentässä oman liikeideansa logoja, 2.
kentässä rahapusseja ja 3. kentässä kansioihin tarvittavia papereita. Matkan varrella pelissä ohjeistetaan asioista, jotka
aloittelevan yrittäjän pitää muistaa.
Pelin opetustavoitteita:
Tavoitteena on kertoa yksinkertaistettuna asiat, joita yrityksen perustamiseen
kuuluu.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelin abstrakti sanasto täydentää hyvin
edistyneemmän opiskelijan sanavarastoa.
Sanasto on jo selvästi haasteellisempaa,
ja sitä voidaan käydä ennen peliä opettajan kanssa läpi. Esimerkiksi tällaisia sanoja
tulee vastaan: perustaa yritys, liiketoimintasuunnitelma, toiminimi, osakeyhtiö, rahoitus,
yrittäjäeläkevakuutus, kirjanpito.
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Yrityspeliin pääsee klikkaamalla
kuvaketta, jossa on juokseva miestai naishahmo liiketalon päällä.

Lisätehtäviä:
1. Suunnitellaan ryhmässä liikeidea,
joka esitellään muille
Muut voivat kommentoida liikeideaa ja antaa vinkkejä tuleville yrittäjille siitä, kuinka
saada liiketoiminta kannattavaksi.Voidaan
pitäytyä asiallisella linjalla tai sitten yrittää
keksiä aivan hulluja liikeideoita.
2.Väittely
Tehdään sopivan kokoisia ryhmiä, jotka
väittelevät keskenään annetusta aiheesta.
Esimerkiksi 2 vastaan 2 voisi toimia hyvin,
jotta jokainen saa suunvuoron. Annetaan
kummallekin ryhmälle oma kanta, jota
tulee perustella ja puolustaa. Tärkeintä
on pysyä omalla kannalla, kuunnella vastapuolta ja yrittää kertoa eri puolia asiasta. Muu ryhmä voi kuunnella tai sitten
ryhmät väittelevät samaan aikaan.
Mielipiteet:
a) Yrittäjänä on paras olla!
b) On parempi olla palkkatöissä!
Opettajan rooli on tärkeä keskustelun
fokuksen ohjaaja.Väittelyt voivat helposti
mennä sivuraiteille ilman ulkopuolista
valvojaa. Lopuksi muu ryhmä voi nimetä
voittaneen joukkueen, jos päätetään esittää väittely muille.
3.Yhdistetään sanat selityksiin merkitsemällä oikea numero selityksen viereen. Keskustellaan vielä yhdessä näistä,
jotta kaikki ymmärtävät, mistä on kyse.

Työ

1. start up -yritys			
2. yksityisyrittäjä
3. kevytyrittäjä		
4. konkurssi
5. liikevaihto
6. markkinoida
7. liikeidea
8. kilpailija
9. kirjanpito
10. voitto
11. tappio

___ Näin pitää tehdä, jos haluaa, että ihmiset saavat tietää yrityksestä.
___ Tämä on toinen yritys, jonka liikeidea on lähellä sinun omaa liikeideaa.
___ Jos yrityksellä ei mene hyvin ja sillä on paljon velkaa, tämä voi tapahtua.
___ Ajatus siitä, mitä teet, kenelle ja miten?
___ Tämä henkilö on lähellä yrittäjää, mutta hänellä ei ole yritystä. Hän voi kuitenkin
laskuttaa, mutta laskutuspalvelu ei ole ilmainen.
___ Tämä yritys on nuori, ja se pyrkii kasvamaan nopeasti.
___ Tämä henkilö omistaa yrityksen, jossa työskentelee itse.
___ Tämä tarkoittaa, että listataan yrityksen tulot ja menot tarkasti.
___ Se on summa, joka kertoo, paljonko rahaa yritys tuottaa ilman veroa (arvonlisävero).
___ Yritykselle jää ylimääräistä rahaa verojen ja menojen jälkeen.
___ Yrityksen menot ovat isommat kuin tulot.
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Kulttuuri

PERHE-MUISTIPELI
Mistä löytyy?
Lähiö → bussikatoksen takana oleva
kerrostalo, jonka pihalla on ihmisiä
Teemat:
Henkilötiedot, perhe ja perhemuodot,
asuminen
Mitä pelissä on?
Pelissä opiskelija näkee kerrostalon,
jonka kautta hän pääsee tutustumaan
erilaisiin perhemuotoihin ja ihmiselämiin.
Kyseessä on muistipeli, jossa opiskelija
yrittää etsiä kuvaparit, eli samat kuvat
perheistä. Kun pari löytyy, opiskelijalle
esitellään kyseinen perhe.
Pelin opetustavoitteita:
Peli esittelee erilaisia perhe- ja asumismuotoja. Pelin kautta kerrotaan, että
ydinperheen lisäksi Suomessa on useita
erilaisia tapoja elää yhdessä ja perheenä.
Kerrostalosta avautuvien ikkunoiden
kautta pääsee tutustumaan muun muassa uusioperheeseen, kämppiksiin sekä
samaa sukupuolta oleviin pareihin.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
• Pelin avulla on mahdollista oppia
paljon hyödyllistä sanastoa aina perhesanoista parisuhdestatuksiin ja
ammatteihin.
• Opiskelija oppii erilaisten mallien
avulla, kuinka esitellä itsensä luontevasti.
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Lisätehtäviä:
1. Esittelyvideot
Opiskelijat kuvaavat puhelimella/tableteilla toisistaan esittelyvideot, joissa jokainen
esittelee itsensä vastaamalla seuraaviin
kysymyksiin:
•
•
•
•

Kuka sinä olet (nimi)?
Mistä olet kotoisin?
Oletko naimisissa?
Missä asut? Asutko yksin vai jonkun
kanssa?
• Oletko töissä? Missä?
• Opiskeletko? Mitä?
• Mitä tykkäät tehdä vapaa-aikana?
Opettajan harkinnan mukaan tehtävän
purku voidaan tehdä eri tavoin:
A. Lopuksi videot lisätään esim. kurssin
omaan suljettuun facebook-ryhmään tai
muuhun yhteiseen paikkaan verkossa,
josta ne on helppo katsoa yhdessä.
B.Videot lähetetään vain opettajan katsottavaksi.

Kulttuuri

2. Kuka olen?
Opettaja antaa jokaiselle ryhmän opiskelijalle nimen. Ideana on, että nimi kuuluu
oikeasti jollekulle suomalaiselle julkisuuden henkilölle. On hauskempaa, jos opiskelijat eivät tiedä, kenelle nimi oikeasti
kuuluu. Opiskelijoiden tehtävä on esitellä
itsensä muulle ryhmälle ym. kysymysten
avulla, eli keksiä itse, kuka henkilö on ja
mitä hän tekee. Tehtävän aikana ei saa
käyttää puhelinta!
Lopuksi katsotaan netistä kuva, kuka
henkilö todellisuudessa on, ja opettaja
voi kertoa, mistä hän on kuuluisa. Tehtävässä opiskelijat harjoittelevat itsensä
esittelyä ja tutustuvat samalla vaivihkaa
suomalaisen kulttuurin merkkihahmoihin
sekä julkisuuden henkilöihin.

Mahdollisia henkilöitä:
• Eino Leino		
• Minna Canth
• Kaija Koo
• Paula Koivuniemi
• Alvar Aalto		
• Tuure Kilpeläinen
• Aku Hirviniemi
• Riku Rantala		
• Akseli Gallen-Kallela
• Kaisa Mäkäräinen
• Tove Jansson
• Vappu Pimiä
• Jasper Pääkkönen
• Mikael Agricola
• Teemu Selänne
• Kiira Korpi 		
• Tero Pitkämäki
• Hjallis Harkimo
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Kulttuuri

TAPAKULTTUURIPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Kulttuuri → saunarakennus
Teemat:
Tapakulttuuri
Mitä pelissä on?
Pelin alkunäkymässä on joukko liikkuvia
hahmoja, joita täytyy puskea ruutua näpyttelemällä värinmukaisiin kulmiin (esim.
punaiset hahmot punaiseen kulmaan).
Kun kaikki kyseisen värin hahmot ovat
oikeassa paikassa, aukeaa aiheen mukaisia
kuvallisia arvoituksia, joissa pelaajan pitää
päätellä, mistä kuvan tilanteessa on kyse.
Aihealueita on neljä: koulu/työympäristö,
vapaa-aika, liikenteessä, kotona.
Pelin opetustavoitteita:
Peli voi tarjota vastauksia suomalaisten
käyttäytymisestä ja viestinnästä hämmentyneille opiskelijoille. Pelaaja voi oppia
huomaamaan ja tulkitsemaan kulttuurisia
eroavaisuuksia erilaisissa arkisissa tilanteissa.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Opiskelija oppii tunnistamaan suomalaisten nonverbaalista viestintää kuvien ja
niihin liittyvien selitysten avulla.
Lisätehtäviä:
1.Ymmärrätkö, mikä on ongelma?
Pyydetään opiskelijoita äänestämään
kuva kerrallaan, samaistuvatko he tilanteessa esitettyyn ongelmaan. Tehtävä
sopii pelin läpi käymiseen yhdessä, kun
jokainen on saanut ensin pelata itse.
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Tapakulttuuripeliin pääsee klikkaamalla kuvaketta, jossa
on hahmo saunarakennuksen päällä.

Opettaja näyttää videotykin avulla pelin
tilanteen yksi kerrallaan opiskelijoille
tai sitten esittää sanallisesti tilanteen,
jonka opiskelijat jo näkivät. Opiskelijat
nostavat kätensä ilmaan riippuen siitä,
samaistuvatko he tilanteen ongelmaan.
Opettaja voi kysyä vaikka “ymmärrätkö
ongelman?”. Äänestyksen jälkeen voidaan
aina keskustella tilanteesta ja siitä, onko
sellaista huomannut tai tehnyt itse.
2. Ajatusleikki
Käännetään pelin tilanne toisin päin, ja
pyydetään opiskelijoita miettimään, mikä
olisi vastaava tilanne, jota suomalainen
ihmettelisi opiskelijan kotimaassa.
• Piirretään sarjakuva aiheesta, joka
toimii kuva-arvoituksena (eri kansallisuuden edustaja ratkaisee arvoituksen)
• Esitetään tilanne draaman keinoin pienissä ryhmissä. Muut arvaavat, mistä
kulttuurisesta tavasta voisi olla kyse.
3. Keskustelua
Mikä suomalaisten käyttäytymisessä on
hämmentänyt? Tarjosiko peli vastauksia?
Ovatko stereotypiat hyödyllisiä vai haitallisia? Keskustellaan opettajajohtoisesti.

Kulttuuri

VAATEPELI
Mistä löytyy?
Koti → oven viereinen vaatekaappi
Teemat
Vaatteet, luonto ja
ilmasto
Mitä pelissä on?
Pelissä pelaajan tulee
pukea pelihahmo vuodenajan mukaan. Ensin
kerrotaan, mikä vuodenaika on ja millainen sää
on. Tämän jälkeen pelaaja valitsee tarjolla olevista vaatteista vuodenaikaan nähden sopivat.
Jokaisesta kategoriasta (paidat, housut,
takit, sukat, kengät ja päähineet) valitaan
1 vaihtoehto. Jos pelaaja pukeutuu niin,
että vaatteita on säähän nähden liikaa tai
liian vähän, peliä täytyy jatkaa niin kauan,
että asu on sopiva.

Vaatepelissä opetellaan, miten Suomessa pukeudutaan,
kun on paljon pakkasta.

Pelin opetustavoitteita:
Pelin kautta voidaan opettaa säänmukaista pukeutumista. Opitaan myös, että Suomessa on 4 hyvin erilaista vuodenaikaa.
Opitaan erilaisia vaatekappaleita ja niiden
käyttötarkoituksia.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä on vain vähän tekstiä, sillä se
on kuvapainotteinen. Peliä olisikin hyvä
purkaa yhdessä oppitunnilla, jos halutaan
opiskella vaatesanoja.
Pelissä esiintyviä vaatekappaleita:
• neulepusero
• urheilutoppi
• villapaita
• kauluspaita
• t-paita
• farkut
• hame
• housut
• tuulitakki
• sadetakki
• talvitakki
• syystakki
• sukat
• villasukat
• sukkahousut
• pitkät kalsarit
• sandaalit
• kävelykengät
• talvisaappaat
• kumisaappaat
• lenkkarit/tossut
• hellehattu
• huivi
• hanskat
• sateenvarjo
• pipo
• kaulahuivi
• lapaset
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Kulttuuri

Lisätehtäviä:
1.Vaatesanat + adjektiivit.
Katsotaan oheisia vaatteiden kuvia. Miten
eri vaatteita voi kuvailla? Mietitään sopivia adjektiiveja yhdessä.
2.Mitä hänellä on päällä?
Opettaja leikkaa esim. lehdistä kuvia.
Opiskelijat saavat kukin yhden kuvan itselleen. Tehtävänä on kertoa parille suullisesti, mitä kuvan henkilöllä on päällä.
Opettaja voi myös etsiä netistä sopivia
kuvia, joissa olevista vaatteista opiskelijat
osaavat kertoa, ja sitten heijastaa nämä
opiskelijoille näkyviin. Kaksi kuvaa riittää,
jos pari vuorotellen kertoo kuvien vaatteista.
3. Muotinäytös
Tämä harjoitus toimii, jos ryhmässä on
hyvä yhteishenki. Ryhmä jaetaan kahtia, ja
osa ryhmästä toimii yleisönä, osa malleina. Juontajana toimii vuorotellen joku
yleisön jäsenistä. Opiskelijat, jotka ovat
malleina, asettuvat jonoon. He kävelevät
yleisön eteen vuorotellen, ja joku yleisön
jäsen kertoo (myös vuorotellen), mitä
hänellä on päällä ja millaisia vaatteet ovat.
Kun kaikki mallit ovat kävelleet, vaihdetaan rooleja yleisön kanssa, jotta kaikki
pääsevät kävelemään ja puhumaan. Jotta
harjoitus ei typistyisi pelkkään “Hänellä
on housut ja paita” -tyyppiseen juontoon,
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opettaja voi näyttää aluksi esimerkkiä
ja pyytää yhden opiskelijan kävelemään
ensin. Samalla hän voi kuvailla, millaiset
vaatteet opiskelijalla on päällään.
Esim. Abdilla on tänään siisti sininen
paita, joka sopii hyvin mustien farkkujen
kanssa. Hänellä on jalassa supervalkoiset
tossut, jotka ovat tosi hyvännäköiset.
4. Keskustelua
• Puuttuuko pelin vaatekaapista mielestäsi jotakin tärkeää?
• Keskustelkaa kaverin kanssa, pienessä
ryhmässä tai koko ryhmän kanssa.
Mikä ovat Sinun lempivaatteesi? Millainen on Sinun tyylisi?
• Millaisia ovat talvi-, kevät-, kesä- ja
syyskuukaudet Suomessa? Millaisia
nämä vuodenajat ovat Sinun kotimaassasi?

Oppiminen

INFOPAIKKA
Mistä löytyy?
Kaupunki → Oppiminen → Infokioski
Teemat:
Kaikki teemat
Mitä infopaikassa on?
Infopaikasta löytyvät aiemmin pelattujen minipelien infokirjat ja muu peleistä
saatava informaatio. Minipelien infokirjat
avautuvat sitä mukaa, kun pelissä edetään
ja minipelejä pelataan. Kaikista minipeleistä ei ole informaatiota infopaikassa,
sillä jotkut minipelit ovat niin yksinkertaisia, ettei niitä varten ole tuotettu erillistä
infoa.

Infopaikan minipelit:
Yrityspeli, ammatinvalintapeli, ruokapeli, virastopeli, työnhakupelin CV-osio,
mikropeli, kierrätyspeli, keräilypeli
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Oppiminen

KERÄILYPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Oppiminen → metsäinen
saareke kaupunkimaisemassa
Teemat:
Ruoka ja terveys, Suomen luonnossa
kasvavien sienien ja marjojen tunnistaminen
Mitä pelissä on?
Pelissä esitellään tyypillisimpiä marjoja ja
sieniä, joita suomalaiset keräävät metsistä. Syötäviä marjoja esitellään 3 ja sieniä
3. Myrkyllisiä sieniä ja marjoja esitellään,
kumpaakin 2. Tämän jälkeen putoavia
marjoja ja sieniä kerätään koriin liikuttelemalla koria. Ensin kerätään vain marjoja,
sitten pelkästään sieniä, ja lopuksi voi kokeilla kerätä molempia asteittain vaikeutuvassa pelissä. Ideana on kerätä syötäviä
marjoja ja sieniä ja välttää myrkyllisiä. Jos
myrkyllinen marja tai sieni osuu koriin,
menettää pisteitä. Jos peleissä onnistuu,
saa vastineeksi reseptejä näistä metsän
herkuista.
Pelin opetustavoitteita:
Pelissä esitellään suomalaisten läheistä
suhdetta luontoon ja metsään. Pelistä voi
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Keräilypelin aloituskuvake löytyy valikosta Oppiminen.

oppia tavallisimmat metsästä kerättävät
marjat ja sienet. Myös myrkylliset marjat
ja sienet esitellään.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä oppii eri marjojen ja sienien nimiä.
Lisäksi sanasto sisältää ruoan valmistukseen ja säilöntään liittyvää sanastoa,
kuten (hillo, sose, pakastaa, kastike,
piirakka, kuivata, syötävä, myrkyllinen).
Pelin yhteyteen sopii hyvin esimerkiksi
sinä-persoonan imperatiivin opetus, sillä
sitä esiintyy pelin jälkeen saatavissa resepteissä paljon.
Lisätehtäviä
Keskustele parin kanssa tai pienessä ryhmässä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viihdytkö sinä luonnossa?
Käytkö usein metsässä?
Oletko nukkunut teltassa joskus?
Keräätkö sieniä metsässä? Mitä?
Keräätkö marjoja metsässä? Mitä?
Bongaatko lintuja?
Otatko luontokuvia?
Millainen Suomen luonto on?
Millainen sinun kotimaasi luonto on?
Asutko nyt kaupungissa vai lähellä
luontoa?

Oppiminen

• Miksi ajattelet, että suomalaiset rakastavat niin paljon luontoa?
• Mikä on paras vuodenaika Suomessa?
2.Totta vai tarua?
Alla on väittämiä, jotka liittyvät omaan
luontosuhteeseen. Opiskelijat asettuvat piiriin seisomaan opettajan kanssa.
Opettaja lukee väittämän ääneen, ja ne
opiskelijat, joiden mielestä väittämä sopii
itseen, astuvat eteenpäin. Jos väittämä ei
sovi itseen, ei tarvitse astua ollenkaan.
Keskustellaan jokaisen väittämän jälkeen
vähän. Opiskelijoita voi kannustaa kysymään toisiltaan esimerkiksi miksi-kysymyksiä. Sanastoa kannattaa kerrata
ennen tehtävää, ja ryhmästä riippuen voi
myös selittää uusia sanoja sitä mukaa
kuin niitä tulee vastaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakastan olla metsässä ja luonnossa.
Osaan sanoa puiden nimiä suomeksi.
Olen nukkunut teltassa.
Kalastan itse Suomessa.
Luonnonsuojelu on minulle tärkeää.
Haluan asua lähellä luontoa.
Olen käynyt kansallispuistossa
Suomessa.
Osaan sanoa metsän eläimiä suomeksi.
Poimin itse marjoja.
Poimin itse sieniä.
Osaan sanoa lintujen nimiä suomeksi.
Tykkään tehdä ruokaa ja syödä ulkona.
Olen soutanut soutuveneellä.
Haluaisin oman kesämökin.
Tiedän, mitkä ovat jokamiehenoikeudet.
Osaan meloa.
Tykkään uida järvessä tai meressä.
Pelkään hyttysiä.
Luontoon voi mennä aina: jos sataa,
se ei ole ongelma.
Olen harrastanut joskus metsästämistä.
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OPINTOPOLKU
Mistä löytyy?
Kaupunki → Oppiminen → tähtikuvio
taivaalla
Teemat:
Koulutusjärjestelmä, ammatit
Mitä pelissä on?
Pelissä avautuu tähtitaivas, jossa erilaiset
tähdet merkitsevät oppilaitoksia (peruskoulu, ammattikoulu, lukio, ammattikorkeakoulu, yliopisto). Pelaajan tehtävä on
valita ensin jokin ammatti ja piirtää sitten sormella tähdestä tähteen sellainen
opintopolku, joka vaaditaan kyseiseen
ammattiin. Pelaajan tulee piirtää 5 eri
opintopolkua onnistuneesti läpäistäkseen
pelin. Myös VALMA-koulutus mainitaan
pelissä.
Pelin opetustavoitteita:
Olennaisinta on, että pelin jälkeen ymmärtää, mitä askelia mihinkin ammattiin
valmistuminen vaatii ja mitä nämä oppilaitokset ovat.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelin keskeisin sanasto liittyy oppilaitoksiin ja ammatteihin. Ammatit pelissä ovat
yleisiä ja siten hyödyllisiä tietää suomeksi.
Lisätehtäviä:
1.Tutustutaan lisää erilaisiin
ammatteihin pareittain
Jokainen pari valitsee yhden ammatin
oheisesta listasta. Tämän jälkeen he
etsivät vastauksia ammatteihin liittyviin
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Opintopolkupeli avautuu kaupunkinäkymän tähtikuviota
klikkaamalla. Se ponnahtaa taivaalle näkyviin valikossa
Oppiminen.

kysymyksiin. Etsintöjen jälkeen ammatti
esitellään muille.Vastauksia löytyy parhaiten opintopolku.fi -sivustolta.
Kysymyksiä:
1. Mitä tämä ammattilainen tekee töissä?
2. Kuinka pitkään tarvitsee opiskella?
3. Missä koulussa voi opiskella?
4.Voiko tässä kaupungissa opiskella?
Jos ei, niin missä on lähin paikka?
5. Haluaisitko itse tehdä töitä tässä
ammatissa? Miksi/miksi et?
Ammatit:
• ajoneuvoasentaja		
• kosmetologi
• talonrakentaja
• ensihoitaja
• graafinen suunnittelija
• kätilö
• poliisi
• myyntineuvottelija
• sosiaalityöntekijä
• psykologi
• sähköasentaja
• laborantti

Oppiminen

2. Sanastoa
a) Harjoitellaan keskeistä sanastoa, joka
liittyy koulutuksiin hakemiseen ja niistä
valmistumiseen.
hakea + MIHIN? opiskelemaan
Haen ammattikouluun opiskelemaan
päästä + MIHIN? opiskelemaan
Pääsin ammattikouluun opiskelemaan
opiskella + MISSÄ?
Opiskelen lukiossa

ku on ollut. Mitä hän teki ensin, mitä sen
jälkeen? Tehtävä tehdään parin kanssa
suullisesti niin, että toinen kertoo toisesta henkilöstä ja toinen toisesta. Muista
käyttää imperfektiä/perfektiä!
MARI
•
•
•
•
•

Opiskella + MITÄ?
Opiskelen matematiikkaa, englantia ja historiaa

•

Opiskella + ksi
Opiskelen sairaanhoitajaksi

•

Käydä + koulua = koulu on kesken
Käyn nyt peruskoulua

•

OSKARI

Käydä + koulun = tehdä koulu loppuun
Ensin käyn lukion. Sitten haen yliopistoon.
Kävin peruskoulun ja ammattikoulun
Suomessa.
						
Valmistua + ksi
Valmistuin kätilöksi
						
Työskennellä + na/nä
Työskentelen kätilönä

•
•
•
•

Mistä ammatista olet kiinnostunut?
Olen kiinnostunut ajoneuvoasentajan ammatista.

•

b) Katsotaan alla olevia henkilötietoja.
Kerrotaan sitten vapaasti omin sanoin,
millainen Marin ja Oskarin koulutuspol-

Syntynyt vuonna 1985
v. 1987–1991 päiväkoti
v. 1991–1992 esikoulu
v. 1992–2001 peruskoulu
v. 2001 lukio alkaa,
lopettaa kesken
v. 2002 ammattikoulu
alkaa, kokki
v. 2005 valmistuminen,
kokki
v. 2005 kesä, uusi
työpaikka sushiravintolassa

•
•
•

•
•

Syntynyt vuonna 1990
v. 1992–1997 päiväkoti
v. 1996–1997 esikoulu
v. 1997–2006 peruskoulu
v. 2006–2009 lukio,
valmistuminen v. 2009:
ylioppilas
v. 2009–2010 armeija
v. 2010–2011 välivuosi,
työ: varastotyöntekijä
v. 2011 hakeminen: yliopisto, luokanopettaja
v. 2011 yliopisto alkaa
v. 2016 valmistuminen,
luokanopettaja
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LASKUJENMAKSUPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Raha
→ kerrostalo jonka
katolla kirjekuori
Mitä pelissä on?
Pelissä tarvitaan vikkeliä sormia. Ideana
on maksaa laskut ennen eräpäivää. Laskuja
maksetaan näpäyttämällä liikkuvaa laskua
ennen kuin ne ehtivät ylittää eräpäivän
(= osua vasempaan laitaan). Lisää rahaa
laskujen maksuun saa näpäyttämällä oikean alakulman seteliä. Jos laskua ei ehdi
näpäyttämään ajoissa, se ilmestyy keltaisena uudestaan ruutuun ja sen jälkeen
punaisena. Lopulta tulee maksuhäiriömerkintä, jos laskua ei ehdi maksaa.
Teemat
Ostosten teko ja palvelujen käyttäminen.
Pelin opetustavoitteita:
Opetellaan maksamaan laskut ennen
eräpäivää. Kerrotaan myös, mitä maksamattomasta laskusta seuraa.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä ei ole paljon tekstiä, vaan peli
keskittyy nopeaan toimintaan. Hyödyllisiä
taloudenpitoon liittyviä sanoja tulee joka
tapauksessa vastaan (vuokra, vesilasku,
sähkölasku, verkkopankki, eräpäivä jne).
Lisätehtäviä
1.Keskustellaan raha-asioista pienissä ryhmissä ja tämän jälkeen opettajajohtoisesti.
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a) Mitä voi tehdä, jos ei ole rahaa maksaa
vuokraa?
b) Mihin sinä haluat säästää rahaa?
c) Miten vanhemmat voivat opettaa lapsille rahan käyttöä?
d) Tiedätkö, mikä on pikavippi? Miksi se
on yleensä huono idea?
e) Tiedätkö, mikä on heräteostos? Teetkö
sinä usein heräteostoksia?
f) Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?
g) Mikä on sinun huonoin ostos/paras ostos?
2. Nopeushaaste
Pelin nopeushaasteen jälkimainingeissa
voi hyvin pelata toisenlaista nopeuspeliä.
Pelit eivät liity rahaan, mutta niillä voi
kerrata sanavarastoa ja valita, keskittyykö
verbeihin vai nomineihin.
a) Etsitään Youtubesta mikä tahansa
lastenohjelma, jossa on paljon toimintaa.
Parempi tietysti on, jos ohjelman juoni ei
pohjaudu vahvasti dialogiin, kuten esim.
Pingussa tai Late Lammas -ohjelmissa.
Luokassa kiertää pallo tai jokin pehmeä
esine, jota heitellään vuorotellen toisille
samalla, kun katsotaan videota. Idea on,
että esineen haltijan tulee selostaa, mitä
videossa tapahtuu: vähän kuin urheiluselostaja. Kun sanat loppuvat kesken tai
niitä ei tule, heitetään esine eteenpäin.
Tehtävä harjoittaa hyvin spontaania kielenkäyttöä ja sopii verbien kertaamiseen.
b) Valitaan kirjain, esimerkiksi R niin kuin
raha. Heitellään palloa, ja keskitytään
sanoihin, jotka eivät ole verbejä. Se, jolle
pallo osuu käteen, sanoo R-kirjaimella
alkavan sanan. Sitten pallo heitetään seuraavalle. Pyritään olemaan nopeita, vaikka
tehtävä voikin tuottaa haasteita.

Raha

OTTO-AUTOMAATIN
KÄYTTÖ
Ottomaatti sijaitsee lähiössä.
Pankkikortti ja tunnusluku
tarvitaan myös.

Mistä löytyy?
• Lähiö → pankin viereinen
Otto-automaatti
Teemat
Ostosten teko ja palvelujen käyttäminen
Mitä pelissä on?
Otto-automaatilla harjoitellaan pankkiautomaatin ohjeiden noudattamista. Tätä
harjoitusta varten tarvitsee pankkikortin
ja tunnusluvun siihen. Nämä molemmat
löytyvät kotoa, tunnusluku keltaisesta
kirjeestä ja pankkikortti keittiön kaapista.
Pelin opetustavoitteita:
Otto-automaattipelissä harjoitellaan
pankkiautomaatin käyttöä. Otto-automaatin suomenkielisiin näkymiin ja ohjeisiin annetaan omakielistä ohjeistusta.
Käännökset löytyvät kysymysmerkin alta,
kun pelaa peliä omakielisenä (ei siis suomeksi tai selkosuomeksi).
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelin kautta tulee helposti harjoiteltua
arkisissa tilanteissa tarvittavaa autenttista
sanastoa. Pelissä oppii myös sellaista kieltä, joka on tunnusomaista koneiden käyttämällä kielelle: syötä (kortti/salasana/tunnusluku), näppäile (tunnusluku/pin-koodi/),
tapahtuma hylätty/keskeytetty. Tämä on
entistä hyödyllisempää siksi, että monet
palvelut sähköistyvät ja asiakaspalvelijan
sijasta voi yhä useammin päätyä vuorovaikutukseen vaikkapa robotin kanssa.

Lisätehtäviä:
1. Keskustelua chat-roboteista
a) Keskustellaan pienissä ryhmissä siitä,
onko joku asioinut suomeksi robotin
kanssa. Millainen kokemus oli?
b) Etsitään ryhmän kanssa googlesta
jokin chat-robotti, ja kysytään tältä kysymyksiä. Katsotaan ymmärtääkö robotti
oikein, mitä ryhmä haluaa tietää. Ryhmät
voivat etsiä chat-robotteja esim. seuraavista paikoista hakusanan “chatrobotti”
kanssa:
• vakuutusyhtiö
• pankki
• kirjasto
• Kela
d) Vertaillaan lopuksi kokemuksia muiden ryhmien kanssa.
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Raha

BUDJETOINTIPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Raha → ostoskeskus
Mitä pelissä on?
Pelissä pelaajan täytyy budjetoida tuloja
ja menoja 3 kuukauden ajan ja yrittää
saada rahaa säästöön. Ideana on hoitaa
jokaisen kuukauden pakolliset menot
niin, ettei menoja jää rästiin seuraavalle
kuulle. Tehtävänä on valita maksullisia
asioita neljästä kategoriasta: asuminen,
terveys, vapaa-aika ja liikkuminen. Tärkeää pelissä on seurata hyvinvointimittaria (sydän), sillä huonot valinnat
vaikuttavat myös hyvinvointiin. Jos hyvinvointimittari menee miinuksen puolelle,
pelaaja häviää pelin.

Budjettipelissä harjoitellaan suunnitelmallista rahankäyttöä, ja koitetaan saada jotain rahaa säästöönkin.
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Teemat:
Ostosten teko ja palvelujen käyttäminen
Pelin opetustavoitteita:
Pelaaja opettelee käyttämään rahaa vastuullisesti ja myös ennakoimaan menoja.
Tavallisten kuukausittaisten menojen
lisäksi vastaan voi tulla myös yllättäviä
kuluja, (esim. hammaslääkärikulut) joihin
pitää opetella varautumaan. Pelissä on
tavoitteena harjoitella lisäksi säästämistä
maassa, jonka hintataso ja valuutta voivat
poiketa hyvinkin paljon opiskelijan kotimaasta.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Peleissä tulee vastaan hyvää taloudenpitoon liittyvää sanastoa (rahatilanne, pysyä
budjetissa, tulot, pakolliset menot) ja myös
sekalaista sanastoa vapaa-ajanviettoon
ja mitä erilaisempiin kulueriin (antibioottikuuri, risteily,TV-kanavapaketti, hieronta,
bilettäminen, kotivakuutus). Peli on siis
sanastoltaan varsin monipuolinen! Myös
vuorovaikutukseen sopivia, luontevia
lausahduksia tulee hahmon suusta paljon (Ooh, tuollaisen olen aina halunnut! /
Tauti ei vain lopu millään! / Olipa hauskaa!
/ Oli kyllä hyvä ostos! / Tarjouksia tulee kyllä
lisää)

Raha
Kuukausittaisten menojen
lisäksi vastaan voi tulla myös
yllättäviä kuluja, joihin pitää
osata varautua.

Lisätehtäviä:

d) tuoreet mansikat torilta vai pakastemarjat kaupasta?

Kumman valitset?
1.Valitse ensin kumman asian ostaisit ja
keskustele sen jälkeen parin kanssa, miksi
valitsit näin.

e) leffan katsominen elokuvateatterissa
vai leffan lainaaminen kirjastosta?

a) kuntosalikortti vai bussikortti?

f) kotona keitetty kahvi vai take away
-kahvi?

b) ravintolassa syöminen vai ruoan tekeminen itse?

g) vaatteet kaupasta vai vaatteet kirpputorilta?

c) iso asunto kaukana keskustasta vai
kalliimpi asunto keskustassa?

h) ruokakaupassa käyminen kerran viikossa vai ruokakaupassa käyminen joka
päivä?
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Yhteiskunta

LAKIPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Yhteiskunta → kaupungintalo, jonka yläpuolella on lakipykälä -taulu
Teemat:
Maantuntemus, lainsäädäntö, viranomaisasiointi
Mitä pelissä on?
Pelissä ollaan kaupungintalolla taidenäyttelyssä, jossa on erilaisia tauluja.
Tauluja klikkaamalla pääsee vastaamaan
kysymyksiin tietyn aihepiirin tiimoilta.
Aihepiirejä katsotaan nyt lainsäädännön
ja sääntöjen näkökulmasta, ja ne ovat
seuraavat: perhe, poliisi, maassaolo, työ,
terveys, yhteiskunta, opiskelu, luonto ja
liikenne. Pelin myötä tulevat tutuksi myös
jokamiehenoikeudet.
Pelin opetustavoitteita:
Tutustutaan Suomen lakiin eri aihealuiden tiimoilta. Kysymysten kautta tulevat
tutuksi niin vastuut kuin oikeudetkin.

Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelin avulla voi harjoitella etenkin kieltojen ja sallittavuuden ymmärtämistä: millä
kielellisillä keinoilla ilmaistaan näitä asioita? Ilmaisut kuten oikeus, velvollisuus,
sallittu, kielletty, pakollinen, lupa on hyvä
tehdä selväksi opiskelijoille ennen pelaamista. Myös verbit apuverbit kuten voida,
saada tai nesessiiviverbit pitää, täytyy, olla
(pakko) esiintyvät usein pelissä. Peli tarjoaa kuitenkin haastetta, sillä lakiasioihin
liittyy termistöä, jota ei voi ilmaista aina
selkokielellä. Siksi ainakin yllä mainitun
kaltaiset avainsanat on hyvä ymmärtää.
Lisätehtäviä:
1. Mikä pelistä tuttu sana on kyseessä?

Jokerikysymyksiin eli ns. pikkutauluihin pääsee lakipelissä sen jälkeen, kun on saanut megatähden täyteen eli vastannut
viiden ensimmäisen taulun kysymyksiin.
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1. Tässä sopimuksessa lukee esimerkiksi, kuinka paljon palkkaa myyjä saa,
mikä hänen työaikansa on ja millaiset lomat ovat.
Tämä on TES eli __ __ Ö E H __ __ S __ P __ __ __ S (MIKÄ?)
2. Mitä työnantaja tekee, jos hän erottaa työntekijän? Hän __ R T __ S __ __ __ O.
3. Jos työsopimus on tehty, mutta sitä ei ole kirjoitettu, se on tehty
__ U U __ __ __ S E __ __ I. (MITEN?)
4. Jos henkilö asuu Suomessa niin, että hänellä on kotikunta, hän asuu täällä
__ __ K __ T __ __ __ __ S __ I. (MITEN?)
5. Kun esimerkiksi KELA maksaa osan lääkkeestä, se tarkoittaa, että saat Kela-kortin
kanssa K __ R V __ U __ __ I A (MITÄ? Mon. part. ) lääkkeistä.
6. Tyttöjen ympärileikkaus on laissa kielletty Suomessa, eli se ei ole
L __ I __ __ __ S __ __ (MILLAISTA?).
7. __ __ U V __ L __ (MIKÄ?) on paikka, joka auttaa äitiä, kun hän on raskaana.
Myöhemmin siellä katsotaan myös, miten lapsi kehittyy.
8. S __ __ J I __ __ Ä (MIKÄ?) tarkoittaa sitä, että ihminen jää jatkuvasti ulkopuolelle
esimerkiksi siksi, että hän on kotoisin eri maasta. Ihmistä tai ihmisryhmää ei saa
S Y __ __ I __ .
9. Suomessa kaikilla on V __ L __ __ L L __ __ __ U S (MIKÄ?)
maksaa veroja, eli kaikkien ihmisten täytyy maksaa veroja.
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10. Kaikilla on oikeus kerätä eli P __ __ M __ __ metsästä sieniä ja marjoja.
11. Kun kalastat niin, että sinulla on mato, sinä O __ G __ T.
Kun taas kalastat talvella ja teet reiän jäähän, sinä P __ L __ __ T.
12. Kun teet luonnossa tulen, kyseessä on usein N U __ T __ O (MIKÄ?).
13. Et voi istua autossa ilman, että sinulla on T __ __ V A __ Y __ (MIKÄ?) kiinni.
14. Jos ajat 90 km tunnissa, vaikka sinun pitäisi ajaa 80 km tunnissa,
sinä ajat Y __ __ __ N __ __ __ __ T T __ (MITÄ?).
15. __ U __ K __ N __ __ T __ D __ __ __ __ __ (MIKÄ?) on paperi,
joka kertoo, mitä alaa olet opiskellut.
16. Lapsilla ja nuorilla on __ P P __ V __ L __ __ L L __ __ __ __ __ (MIKÄ?),
eli heidän täytyy opiskella koulussa.
17. Suomessa peruskoulu ei maksa, eli peruskoulussa ei ole
L __ __ U __ A __ S __ M __ __ S __ __ .
18. Kun kaksi ihmistä on naimisissa, he ovat __ V I __ __ I I __ __ S S __ (MISSÄ?).
Esimerkiksi vaimo on miehen __ U __ L __ S __ (MIKÄ?) ja sama on toisin päin.
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19. Jos Euroopan ulkopuolelta tulee henkilö Suomeen yli 90 päiväksi,
hänellä täytyy olla O __ __ S __ __ L __ L __ P __ (MIKÄ?).
20. __ A I __ __ R __ __ T __ __ __ __ (MISSÄ?) on tiedot kaikista ihmisistä,
jotka asuvat Suomessa.
21. Parisuhteessa ei saa lyödä tai pakottaa toista seksiin.
Nämä ovat R __ K __ K __ __ __ (MITÄ? Mon. part.).
22. Ennen kuin ihmiset menevät naimisiin,
he usein menevät __ __ H __ O __ H __ __ (MIHIN? Mon.), mutta se ei ole pakollista.
23. Kaikille uusille äideille annetaan Suomessa Ä __ T __ Y S __ A __ __ A __ S (MIKÄ?).
24. Poliisi voi antaa S __ __ __ N (MINKÄ?), jos teet jotakin väärää.
Silloin maksat tietyn summan rahaa Suomen valtiolle.
25. Jos poliisi ottaa henkilön mukaan ja vie poliisilaitokselle,
poliisi P __ D __ T __ __ __ henkilön.
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Yhteiskunta

SUOMIVISA
Mistä löytyy?
Kaupunki → Yhteiskunta → kyltti, jossa
Suomen kartta
Teemat:
maantuntemus, yhteiskunta ja ympäristö
Mitä pelissä on?
Pelin päänäkymässä on Suomen kartta,
joka koostuu paloista. Palat saa täydennettyä karttaan vastaamalla oikein palan
aihealueen kysymyksiin. Aihealueet ovat
kulttuuri, historia, luonto, tavat, yhteiskunta, Turku, maantieto, urheilu ja keksinnöt. Kysymyksiin vastaamista helpottaa
se, että peli tarjoaa vastausvaihtoehdot.
Pelin opetustavoitteita:
Peli opettaa suomalaiselle kulttuurille
ominaisia asioita. Kaikki tieto ei ole relevanttia, vaan mukana on myös ”hauska
tietää”-tyyppisiä kysymyksiä.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä tulee varmasti paljon uutta sanastoa. Kielen oppimisen kannalta tärkeintä
kuitenkin voisi olla se, että oppilas ymmärtää suurin piirtein, mitä kysytään.
Lisätehtäviä:
1. Rikkinäinen puhelin.
Koska pelissä on paljon sanoja, jotka
ovat kenties uusia tai muuten hankalia,
niitä voi harjoitella ääntämisen kautta
klassikkoleikillä. Idea rikkinäinen puhelin
-leikissä on siis se, että yksi aloittaa ja
sanoo seuraavalle jotakin kuiskaamalla, ja
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tämä seuraava yrittää toistaa kuulemansa
ja välittää viestin edelleen kuiskaamalla
eteenpäin. Lopuksi viimeinen henkilö
sanoo ääneen kaikkien kuullen, mitä hän
on kuullut.
Viesti muuttuu paljon matkalla, ja se on
koko leikin hauskuus ja idea. Opettajan
on hyvä korostaa, että viesti ei edes voi
olla täydellisen sama alussa ja lopussa,
vaan tehtävän kuuluu olla vaikea. Näin
opiskelijat eivät ota leikkiä liian tosissaan
ja takerru huonosti kuulemaansa viestiin
samalla luovuttaen. Parhaassa tapauksessa jokin sana voi jäädä monen mieleen
vain, koska se äännettiin leikissä niin
hauskasti.

Yhteiskunta

Hyödynnetään Suomi-visan hankalahkoja
ja mahdollisesti uusia sanoja.Tarkistetaan
merkitys aina lopuksi yhdessä.
Mahdollisia pelin sanoja ovat esimerkiksi:
perinneruoka, pannukakku, säveltäjä,
kansalliseläin, satuhahmo, eukonkanto,
avantouinti, Aalto-maljakko, äitiyspakkaus,
heijastin, sykemittari, jälki-istunto, Aurajoki,
sisällissota, äänioikeus, revontulet, rajanaapuri, vaahtera, punatulkku, suurpeto, rantakäärme, kansanedustaja, Ahvenanmaa,
alkuperäiskansa
Yksittäiset sanat sopivat hyvin alkeistasolle.
Opettaja voi hyödyntää myös kokonaisia
lauseita edistyneempien kanssa.Yllä olevia
sanoja voi esimerkiksi elaboroida, jolloin
saadaan lisää materiaalia ja haastetta.

Esim.
• Karjalanpiirakka on maukas perinneruoka.
• Näin Utsjoella ihmeelliset revontulet!
• Heijastin on hyödyllinen keksintö.
• Suomalaiset himoitsevat Aalto-maljakoita.
2. Haluatko Suomi-miljonääriksi?
Peli voi olla tuttu monelle, jos omassa
kotimaassa on kyseinen tv-visailuohjelma.
Säännöt on kuitenkin helppo selittää, ja
opettaja voi näyttää malliksi youtube-klipin visailuohjelmasta.
Tämä versio pelistä soveltuu hyvin Suomi-palapelin kertaukseen tai purkamiseen yhdessä. Opettaja voi olla kilpailun
juontaja, ja luokasta valitaan 1–2 opiskelijaa kerrallaan vastaamaan kysymyksiin.
Rohkeat uskaltavat tulla yksin pelaamaan,

Tämän kuvan avulla on helpompi selittää sana revontuli.
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mutta kilpailijaparin välinen neuvottelu
on myös mielenkiintoista seurattavaa
yleisölle (= muu luokka).
Ideaalitilanne on se, että opettaja laittaa
videotykin kautta Suomi-palapelin näkymän opiskelijoiden nähtäville, jolloin pelin
kulkua on helppo seurata. Tarvittaessa
myös kysymysten ja vastausvaihtoehtojen ääneen lukeminen voi riittää, mutta
visuaalisuus on yleensä paikallaan.
Kuten tiedämme, pelissä on 3 oljenkortta, joilla kysymyksiin vastaamista voi
helpottaa: yleisöltä kysyminen, 50–50 ja
kilauta kaverille -vaihtoehto.
Yleisöltä kysyminen onnistuu luokkahuone-versiossa vaikkapa niin, että opettaja
luettelee vuorollaan vaihtoehdot ääneen,
jolloin muut opiskelijat viittaavat kulloinkin mielestään oikean vaihtoehdon kohdalla.
Kilauta kaverille -vaihtoehto voidaan
toteuttaa niin, että kilpailija(t) valitse(vat)
luokasta kaverin, jolta kysymys kysytään.
Myös luokan ulkopuolisen henkilön voi
valita ja soittaa hänelle, mutta tällöin puhelu on käytävä puhelimen kaiuttimessa
suomen kielellä niin, että muut kuulevat
ja voivat ymmärtää keskustelun.
50–50-vaihtoehdon valitsemalla voi Haluatko miljonääriksi -visassa normaalisti
poistaa 2 vaihtoehtoa neljästä, mutta tässä pelissä täytyy vähän soveltaa. Opettaja,
joka tietää oikean vastauksen kysymykseen, voi suullisesti poistaa yhden vaihtoehdon. Näin pelaajalle jää 2 vaihtoehtoa
jäljelle.
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Suomi-palapeli-pelissä on 9 osa-aluetta,
joissa kussakin on 10 kysymystä. Kaikkia
ei tarvitse käydä läpi, mutta yksi opiskelija/pari voi ottaa yhden osa-alueen kisailtavakseen.
Koska kyseessä on rahapeli, on tietysti
motivoivaa nähdä, kuinka paljon rahaa
kysymyksistä voi saada. Tv-ohjelmaa voi
mukailla tai keksiä oman rahataulukon.
Tässä kysymysten arvo on kuten tv-ohjelmassa:
Kysymys

Arvo

1.		 100 €
2.		 300 €
3.		 500 €
4.		 700 €
5.		 1000 €
6.		 2000 €
7.		 3000 €
8.		 5000 €
9.		 7000 €
10.		
10 000 €
Lopuksi jokaisen osa-alueen pelin jälkeen
kysytään tietysti, mitä pelaaja tai pelaajat
aikovat tehdä voittorahoilla.

Yhteiskunta

VIRASTOPELI
Mistä löytyy?
Kaupunki → Yhteiskunta → virastotalo
Teemat:
Viranomaisasiointi, yhteiskunta
Mitä pelissä on?
Pelissä pelaaja joutuu aluksi esittelyluennolle, jossa esitellään mitä eri virastot
tekevät. Tämän jälkeen alkaa peli, jossa pelaajan tulee yhdistää oikea asia (esim. henkilökortti) siihen virastoon, joka kyseistä
asiaa hoitaa (esim. poliisi). Peli etenee niin,
että esillä on aina yksi virasto kerrallaan,
johon yhdistetään oikeat vaihtoehdot
tarjolla olevista mahdollisuuksista. Käytännössä asioiden yhdistämistä helpottaa se,
että tarjolla olevat asiat voi myös niiden
muodon perusteella sijoittaa oikeaan paikkaan ns. palapelinä toimivaan virastoon.
Pelin opetustavoitteita:
Peli auttaa hahmottamaan eri virastoja ja
niiden tehtäviä.
Miten peli tukee suomen kielen ja
viestintätaitojen opiskelua?
Pelissä käydään eri virastojen nimiä ja niiden tehtävien nimiä läpi. Pelissä on vain
vähän selittävää tekstiä, sillä se on hyvin
kuvallinen. Pelissä on ohjekirja, johon voi
turvautua, jos ei ymmärrä kyseisen viraston tehtävää. Riippuu siis paljon pelaajasta, kuinka paljon tekstiä tulee vastaan.
Opettajan olisi hyvä painottaa malttia
opiskelijoille, joista osa saattaa keskittyä
yhdistämään asioita vain palapelimuodon perusteella. Klikkaamalla kuvaa sen
yläpuolelle ilmestyy aina asian nimi, ja

valinta pitäisi tehdä sen perusteella. Peli
tarjoaa runsaasti tärkeitä sanoja, joista konkreettisimpia voisi hyvin kerrata
alias-tyyliin myöhemmin.
Lisätehtäviä:
1. Juoksukilpailu
Peli soveltuu opiskelijoille, jotka pärjäsivät pelissä suhteellisen hyvin. Kerrataan
vielä uudestaan pelissä vastaan tulleita
sanoja, ja sijoitetaan niitä oikeisiin virastoihin. Peliä varten tarvitaan tila, jossa on
lyhyt suora pätkä, jonka voi taittaa juosten. Opiskelijat jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka asettuvat jonoihin. Jonon
etummaiset ottavat paperilapun, jossa on
johonkin virastoon liittyvä sana. Tämän
jälkeen he miettivät, mihin virastoon se
kuuluu.Virastot on kirjoitettu valmiiksi
esim. taululle eri sarakkeisiin, ja opiskelijoiden tehtävä on juosta oikeaa virastoa
kohti ja kirjoittaa itse lapulla oleva sana
taululle oikeaan sarakkeeseen. Näin esim.
rikosilmoitus-lapun saanut kirjoittaa rikosilmoitus poliisi-sarakkeen alle.
Ohessa listattu virastoon liittyviä esimerkkisanoja:
• koulutus
• verokortti
• Suomen kansalaisuus
• lapsilisä
• perheenyhdistäminen
• työmarkkinatuki
• muuttoilmoitus
• työnhaku
• aselupa
• henkilökortti
• toimeentulotuki
• lastensuojelu
• asumistuki
• sosiaaliohjaaja
• oleskelulupa
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OIKEAT VASTAUKSET
Muutamaan peliin liittyi myös tehtäviä, joissa oikeat ratkaisut ovat yksiselitteisempiä.
Alta voi varmistaa, mitkä oikeat vastaukset ovat.
Asumisen säännöt
A:
B:
C:
D:
E:

3
5
4
2
1

Yrityspeli
Yhdistetään sanat selityksiin oikealla numerolla.
Oikeat numerot ovat:
6. Näin pitää tehdä, jos haluaa, että ihmiset saavat tietää yrityksestä.
8. Tämä on toinen yritys, jonka liikeidea on lähellä sinun omaa liikeideaa.
4. Jos yrityksellä ei mene hyvin ja sillä on paljon velkaa, tämä voi tapahtua.
7. Ajatus siitä, mitä teet, kenelle ja miten?
3. Tämä henkilö on lähellä yrittäjää, mutta hänellä ei ole yritystä. Hän voi kuitenkin
laskuttaa, mutta laskutuspalvelu ei ole ilmainen.
1. Tämä yritys on nuori, ja se pyrkii kasvamaan nopeasti.
2. Tämä henkilö omistaa yrityksen, jossa työskentelee itse.
9. Tämä tarkoittaa, että listataan yrityksen tulot ja menot tarkasti.
5. Se on summa, joka kertoo, paljonko rahaa yritys tuottaa ilman veroa (arvonlisävero).
10.Yritykselle jää ylimääräistä rahaa verojen ja menojen jälkeen.
11.Yrityksen menot ovat isommat kuin tulot.
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Lakipeli
Mikä pelistä tuttu sana on kyseessä?
1. Tässä sopimuksessa lukee esimerkiksi, kuinka paljon palkkaa myyjä saa, mikä hänen
työaikansa on ja millaiset lomat ovat. Tämä on TES eli TYÖEHTOSOPIMUS (MIKÄ?).
2. Mitä työnantaja tekee, jos hän erottaa työntekijän? Hän IRTISANOO.
3. Jos työsopimus on tehty, mutta sitä ei ole kirjoitettu, se on tehty SUULLISESTI.
(MITEN?)
4. Jos henkilö asuu Suomessa niin, että hänellä on kotikunta, hän asuu täällä
VAKITUISESTI (MITEN?).
5. Kun esimerkiksi KELA maksaa osan lääkkeestä, se tarkoittaa, että saat Kela-kortin
kanssa KORVAUKSIA (MITÄ? Mon. part. ) lääkkeistä.
6. Tyttöjen ympärileikkaus on laissa kielletty Suomessa, eli se ei ole LAILLISTA
(MILLAISTA?).
7. NEUVOLA on paikka, joka auttaa äitiä, kun hän on raskaana. Myöhemmin siellä
katsotaan myös, miten lapsi kehittyy.
8. SYRJINTÄ (MIKÄ?) tarkoittaa sitä, että ihminen jää jatkuvasti ulkopuolelle esimerkiksi siksi, että hän on kotoisin eri maasta. Ihmistä tai ihmisryhmää ei saa SYRJIÄ.
9. Suomessa kaikilla on VELVOLLISUUS (MIKÄ?) maksaa veroja, eli kaikkien ihmisten
täytyy maksaa veroja.
10. Kaikilla on oikeus kerätä eli POIMIA metsästä sieniä ja marjoja.
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11. Kun kalastat niin, että sinulla on mato, sinä ONGIT. Kun taas kalastat talvella ja teet
reiän jäähän, sinä PILKIT.
12. Kun teet luonnossa tulen, kyseessä on usein NUOTIO (MIKÄ?).
13. Et voi istua autossa ilman, että sinulla on TURVAVYÖ (MIKÄ?) kiinni.
14. Jos ajat 90 km tunnissa, vaikka sinun pitäisi ajaa 80 km tunnissa,
sinä ajat YLINOPEUTTA (MITÄ?).
15. TUTKINTOTODISTUS (MIKÄ?) on paperi, joka kertoo, mitä alaa olet opiskellut.
16. Lapsilla ja nuorilla on OPPIVELVOLLISUUS (MIKÄ?), eli heidän täytyy opiskella
koulussa.
17. Suomessa peruskoulu ei maksa, eli peruskoulussa ei ole LUKUKAUSIMAKSUA.
18. Kun kaksi ihmistä on naimisissa, he ovat AVIOLIITOSSA (MISSÄ?). Esimerkiksi vaimo on miehen PUOLISO (MIKÄ?) ja sama on toisin päin.
19. Jos Euroopan ulkopuolelta tulee henkilö Suomeen yli 90 päiväksi, hänellä täytyy
olla OLESKELULUPA (MIKÄ?).
20. MAISTRAATISSA (MISSÄ?) on tiedot kaikista ihmisistä, jotka asuvat Suomessa.
21. Parisuhteessa ei saa lyödä tai pakottaa toista seksiin. Nämä ovat RIKOKSIA
(MITÄ? Mon. part.).
22. Ennen kuin ihmiset menevät naimisiin, he usein menevät KIHLOIHIN
(MIHIN? Mon.), mutta se ei ole pakollista.
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23. Kaikille uusille äideille annetaan Suomessa ÄITIYSPAKKAUS (MIKÄ?).
24. Poliisi voi antaa SAKON (MINKÄ?), jos teet jotakin väärää. Silloin maksat tietyn
summan rahaa Suomen valtiolle.
25. Jos poliisi ottaa henkilön mukaan ja vie poliisilaitokselle, poliisi PIDÄTTÄÄ henkilön.
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