
Ei sitä aamulla 
aloittaessaan tiedä 
mihin kaikkeen sitä 

päivän aikana pystyy.

Hiljaa hyvää tulee, 
ajatellen aivan kaunis ja 

jakamalla kaikkein kaunein.

Sananlaskut 2.0
Tieto lisääntyy jakamalla!  

Nostakaa pöydälle päivitetyt sananlaskut!

Suomalaisen Työn Liitto innosti osana Suomen 100-vuotis-
juhlavuotta kansalaisia päivittämään vanhat nöyryyteen ja 
vaatimattomuuteen kannustavat sananlaskumme uuteen 

kannustavampaan muotoon. Korteissa on poimintoja  
kampanjan aikana päivitetyistä sananlaskuista. 

Kampanjasivut: 
madebyfinland.suomalainentyo.fi/paivitasananlaskut

Ohje ja kortit: RyhmäRenki Kirsi Alastalo 2017

Käyttöideoita
Valitse sananlasku, joka puhuttelee sinua.  

Esittele sananlasku toisille, ja kerro miksi valitsit sen.

Valitkaa parin kanssa yhteinen sananlasku ja keskustelkaa,  
miten te sen ymmärrätte. Onko sen taustalla jokin  
vanha sananlasku? Miten ne poikkeavat toisistaan? 

 Onko uusi sananlasku parempi kuin vanha? 

Levittäkää sananlaskut pöydälle tekstipuoli alaspäin.  
Nostakaa vuorotellen yksi sananlasku kerrallaan  

ja keskustelkaa siitä yhdessä.



Pieni teko päivässä 
on suuri viikossa.

Joukossa 
luovuus tiivistyy.

Hullu paljon työtä tekee, 
viisas järjestää niitä 

toisillekin.

Innostunut 
töitään luettelee.



Ei kannata olla pessimisti, 
ei se kuitenkaan 

mitään auta.

Jos ei heilaa helluntaina, 
niin sitten joskus toiste.

Kaatua saa, 
muttei jäädä makaamaan.

Ruoho on vihreämpää siellä, 
missä sitä kastellaan.



Joka leikkiin ryhtyy, 
se riemuun yhtyy.

Into pitkästä ilosta, 
puhti paljon nauramisesta!

Leikki ei ehkä leivässä pidä, 
mutta nuorena pitää.

Leikin kautta 
ei leipäännytä.



Rutiinit on koneita varten, 
ajattelu ihmiselle.

Rakkaudella ja kierrätyksellä 
maailma pelastuu.

Nopeat elävät,
hitaat nauttivat.

Vanha koira nuortuu, 
kun oppii uusia temppuja. 



Joukossa 
ideat jalostuu!

Kiitos on 
bumerangi.

Rohkea verkoston luo.

Tieto lisääntyy 
jakamalla.



Tilaisuus 
tekee sankarin.

Ei auta ”sitku” 
markkinoilla. 

Parempi tehdä 
kuin olla tekemättä.

Nuolaise 
ennen kuin tipahtaa. 



Harjoitus tekee mestarin, 
ja mestari harjoittelee aina.

Joka toisen 
taakkaa helpottaa, 

se itse myöskin avun saa.

Joka kuuseen kurkottaa, 
se saattaa latvaan 

asti ulottua.

Parempi vaaksa 
uuden oppimista 

kuin virsta vanhassa 
tarpomista.



Joka vanhoja muistelee, 
se uudeksi nuortuu.

Se kasvaa 
mihin keskittyy!

Joka vanhoja muistelee, 
se ei virheitä toistele.

Se, 
joka osaa tehdä, 
opettaa muita.



Kun toista kehuu, 
siitä itsekin voimaantuu!

Vain maalivahtia 
ei voi yllättää iloisesti.

Vaatimattomuus
haalistaa.

Kellä onni on, 
se onnea kylväköön.




