
Unelmapelin idea on saada osallistujat 
löytämään ja kertomaan erilaisia 
unelmiaan kysymyskorttien avulla. 

Tulosta kortit ja leikkaa viivoja pitkin. 
Laminointi lisää korttien käyttöikää ja 
tekee puhdistamisen mahdolliseksi. 
Pelaamista helpottaa, kun kortit ovat 
järjestyksessä. Voit laittaa kortit pieneen 
valokuva-albumiin. Tarvitset myös kaksi 
reilun kokoista noppaa. 

Kaikki heittävät vuorotellen noppia. 
Noppien silmäluku (2–12) kertoo, mistä 
aihepiiristä heittäjä kysymyskortin saa.  
Kysymyksen lukee ja siihen vastaa 
ensisijaisesti noppien heittäjä,  
mutta tilaa kannattaa antaa myös 
vapaalle keskustelulle. Käytetty 
kysymyskortti laitetaan saman  
aihepiirin pinon alimmaiseksi. 

Yksinkertaisempi vaihtoehto on  
nostaa kortti vaikka hatusta  
aihepiiristä välittämättä.

Kysymysten aihepiirit
2. Läheiset

3. Uuden oppiminen ja kokeileminen

4. Yhteisölliset unelmat

5. Julkisuus

6. Matkat ja retket

7. Muut unelmat

8. Muoti ja mielikuvitus

9. Koti ja piha

10. Millainen on unelmieni... 

11. Onni ja toivomukset

12. Luonto ja ympäristö
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2. 2.

2.2.

Millainen olisi 
unelmieni puoliso?

Kuka olisi 
unelmieni puoliso?

Kenen kainalosta 
haluaisin herätä?

Millaisesta puolisosta 
unelmoin nuorena? 
Entä nyt?



3.3.

2.

Törmään nuoruuden 
ihastukseeni kaupan 
kassajonossa. 
Mitä teen?

Päätän osallistua 
työväenopiston kurssille. 
Minkä kurssin valitsen?

Ystäväni haluaa 
opettaa minulle 
tietokoneen käyttöä. 
Mitä haluan tehdä?

Miten haluan 
kertoa elämästäni 
läheisilleni?

2.



3. 3.

3. 3.

Mitä kieltä 
haluaisin osata?

Minkä taidon 
haluan oppia?

Onnistuin pääsykokeissa! 
Mikä olikaan unelmieni 
ammatti?

Kuinka hyvä olinkaan 
tässä kouluaineessa!  
Mikä aine se oli ja miten 
voisin oppia lisää? 



Luin juuri ilmoituksen 
kiinnostavasta 
yleisöluennosta.  
Mistä aiheesta lähden 
oppimaan lisää?

3. 3.

Mitä hurjaa lajia 
olen haaveillut 
kokeilevani?

3. 3.

Tätä ruokalajia en ole 
koskaan kokeillut. 
Mitä uutta maistan 
viikonloppuna?

Tätä liikuntalajia en 
ole koskaan kokeillut. 
Mihin uuteen lajiin 
haluan tutustua?



Keksin juuri iloisen 
yllätyksen tutulleni. 
Miten yllätän hänet 
huomenna?

4. 4.

Tuttavani vaikuttaa 
alakuloiselta. 
Miten voisin piristää 
häntä?

4.4.

Tuttavani haluaa 
ehdottomasti tehdä 
vastapalveluksen. 
Mihin tarvitsen apua?

Kuulun apuvälineiden 
ideointiryhmään. 
Millainen apuväline 
pitäisi keksiä?



4.4.

Saan olla päivän 
yksinvaltiaana Suomessa. 
Miten käytän valtaani?

4. 4.

Toteutan ystäväni 
unelman. 
Millainen se on?

Verottaja muistuttaa, 
että voin lahjoittaa 1000 
euroa ilman kuluja. 
Kenelle antaisin rahat?

Millainen voisi 
olla suomalainen 
unelma?



Minulle tarjotaan 
ministerinpaikkaa. 
Mikä ministeri 
haluan olla?

4. 4.

Leikin tänään partiolaista. 
Millaisen hyvän teon voin 
tehdä?

Pääsen tähdeksi 
kokkiohjelmaan. 
Minkä ruokalajin haluan 
opettaa nuorille?

5.5.

Ohikulkijat tervehtivät 
minua iloisesti. 
Mitä olen tehnyt?



5.5.

Minkä urheilulajin 
olympiasankari tai 
maailmanmestari 
haluaisin olla?

Voin viettää päivän 
julkisuuden henkilönä? 
Kuka olen?

5. 5.

Kuulen huudon: 
”Olet piilokamerassa!” 
Kenen toivon joutuneen 
kuvattavaksi?

Päätin juuri 
kirjoittaa kirjan. 
Minkä nimen ja tyylin 
valitsen?



5. 5.

5. 5.

Saan tavata kenet 
tahansa julkisuuden 
henkilön. 
Kenet tapaisin?

Ikkunani alla lauletaan 
serenadia juuri minulle. 
Kuka minulle esiintyy?

Kuka oli esikuvani 
nuorena?  
Entä nyt?

Nimeni löytyy 
Kuka kukin on -kirjasta. 
Miksi?



6. 6.

Voitin juuri matkan 
maailman ympäri. 
Minne matkustan 
ensin?

Saan käyttööni 
presidentin yksityisen 
lentokoneen. 
Minne matkustan?

6. 6.

Saan henkilökohtaisen 
avustajan viikoksi.  
Mitä teemme yhdessä?

Minut halutaan 
mukaan huvipuistoon. 
Mihin laitteeseen 
menen?



6. 6.

6.6.

Voitan seuramatkan 
avaruusaluksella. 
Mitä teen?

Postiluukusta putoaa 
yllättäen lahjakortti 
kylpylään. 
Mitä hoitoja valitsen?

Eteeni ilmestyy 
yllättäen aikakone. 
Mihin aikakauteen 
matkustan?

Osallistun loistoristeilijän 
suunnitteluun. 
Mikä on risteilymatkalla 
tärkeintä?



6. 6.

6. 6.

Tämän näyttelyn olen 
aina halunnut nähdä. 
Mikä se on?

Tämän konsertin olen 
aina halunnut kuulla. 
Kuka esiintyy?

Tätä osaa kotiseudustani 
en vielä tunne. 
Mihin alueeseen haluan 
tutustua?

Se vasta oli ihana paikka. 
Minne haluan lähteä 
uudestaan?



7.7.

Jos ottaisin lemmikin, 
minkä lemmikin 
ottaisin?

7.7.

Minulle on varattu 
teatteriesitykseen 
kaksi aitiopaikkaa. 
Minkä näytelmän haluan 
nähdä ja kenen kanssa?

Nyt yllätän teidät kaikki! 
Kerron mitä aion tehdä 
tänään.

Kondiittori valmistaa 
suuren täytekakun 
juhliini. Millainen on 
unelmakakkuni?



7. 7.

7. 7.

Kerron jonkin 
unelmani, 
joka on toteutunut.

Mistä unelmoin 
lapsena?

Herään ja huomaan 
olevani 10-vuotias. 
Mitä teen ensin?

Herään ja huomaan 
olevani 25-vuotias. 
Mitä teen ensin?



7.

7.7.

Saan ilmaiseksi 
valitsemani lehden 
vuosikerran. 
Minkä lehden haluan?

Täytän 100 vuotta 
ja minulta kysytään 
pitkän ikäni salaisuutta. 
Mitä vastaan?

Minulle tarjotaan vettä 
nuoruuden lähteestä. 
Minkä ikäinen haluan 
olla?

Kun täytin 50 vuotta, 
millaisista eläke-
päivistä haaveilin?

7.



7.

8. 8.

7.

Järjestän neljän 
sukupolven treffit. 
Millaisen tapahtuman 
haluan?

Täytän 100 vuotta. 
Millaisen juhlan haluan?

Istun kampaajalla tai 
parturissa selaamassa 
alan lehtiä. Millaisen 
kampauksen valitsen?

Teetän itselleni 
mittatilauskengät. 
Millaiset kengät haluan?



8. 8.

8. 8.

Mikä satuhahmo voisin 
kuvitella olevani? Miksi?

Lähden mukaan uuteen 
muotivillitykseen. 
Mikä se on?

Saan mahdollisuuden  
mennä kauneus- 
leikkaukseen. 
Mitä teen?

Saan kutsun naamiaisiin. 
Keneksi pukeudun?



8. 8.

8.8.

Saan kutsun 
itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle. 
Millaisen asun valitsen?

Jos olisin syntynyt 
joksikin muuksi, 
kuka olisin?

Osallistuin juuri 
Stockmannin 
muuttumisleikkiin. 
Mitä näen peilissä?

Saan olla päivän 
hemmoteltavana. 
Millainen on minun 
hemmottelupäiväni?



9. 9.

9. 9.

Saan remonttiryhmän 
käyttööni. 
Mitä korjautan tai 
muutan kodissani?

Olen asiantuntijana 
palvelutalon suunnittelu-
ryhmässä. Millainen on 
unelmieni palvelutalo?

Kodissani alkaa yllättävä 
remontti. Höveli 
vakuutusyhtiö tarjoaa 
mahdollisuutta muuttaa 
minne vain. Mitä teen?

Saan käyttööni 
sisustussuunnittelijan. 
Miten kuvailen 
hänelle tyyliäni?



9. 9.

9.9.

Katson ikkunastani pihalle. 
Mitä toivon näkeväni?

Puutarhuriopiskelijat 
aikovat uudistaa piha-
alueen. Mitä haluan 
tehdä pihalla ollessani?

Muuttomiehet kantavat 
sohvaa naapuriin. 
Millaisia ihmisiä toivon 
naapuriini muuttavan?

Arki on joskus hankalaa. 
Millainen apuväline 
auttaisi?



Millainen on 
unelmieni 
illallinen?

Millainen on 
unelmieni 
aamiainen?

10.10.

9. 9.

Olen muuttanut uuteen 
kotiin ja järjestän 
tupaantuliaiset. 
Millaiset juhlat järjestän?

Ostan kotiini 
taideteoksen. 
Millaisen?



10. 10.

Millaisia ovat unelmieni 
kesäpäivän tuoksut ja 
äänet?

Millainen on 
unelmieni 
kesäpaikka?

10.10.

Millainen on 
unelmieni 
luontoretki?

Millainen on unelmieni 
ryhmätapaaminen?



10. 10.

10. 10.

Millainen on 
unelmieni 
talo tai koti?

Missä vietän 
unelmieni 
eläkepäivät?

Millaista on 
unelmieni 
asiakaspalvelu?

Millainen on 
unelmieni 
terveyskeskus?



Jos osaisin taikoa, 
mitä taikoisin?

Kirjoitan kirjeen 
joulupukille.  
Mitä toivon?

11.11.

11.

Onpa komea sateenkaari! 
Millaisen aarteen 
haluan löytää sen toisesta 
päästä?

Onni potkaisee minua. 
Mitä tapahtui?

11.



12. 12.

Saan yhden toivomuksen, 
ja se toteutuu varmasti. 
Mitä toivon?

Näen tähdenlennon. 
Mitä toivon?

11. 11.

Näen lenkillä eläimen, 
jonka olen aina 
halunnut nähdä. 
Mikä se on?

Ulkona on aivan 
ihana ilma. 
Millainen sää saa  
minut ulos?



12.

12.

12.

12.

Otan korin mukaan 
ja lähden ulos. 
Mitä haluan löytää?

Kotiseudun 
ympäristösuunnittelija 
pyytää palautetta.  
Mitä kerron hänelle?

Millaisia ympäristön 
ääniä haluan kuulla?

Päätän säästää luontoa. 
Mitä teen?


