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Muistelmiesi nimi on 
Läpi harmaan kiven.

Sinulla on jauhopeukalo.

Robotti voisi 
pitää sinulle seuraa.

Muistelmiesi nimi on  
Onnenkantamoinen.

Sinulla on viherpeukalo.

Robotti voisi 
tehdä sinulle leikkauksen.

Valitsetko varman kiertotien vai vauhdikkaan 
oikotien? Entä kadutko asioita, joita teit vai  
asioita, joita et tehnyt?

Kumman valitset? -kysymykset laittavat leikin 
varjolla ryhmän ajattelemaan ja tekemään valintoja 
kahden vaihtoehdon välillä. Joidenkin kysymyksen 
kohdalla voi pohtia kumpi on tai kumpi haluaisi olla. 

Osallistujia voi kannustaa perustelemaan 
valintojaan ja tuomaan esiin omia näkemyksiään. 
Samalla osallistujista paljastuu uusia puolia.

CC BY-NC-SA 4.0  
RyhmäRenki Kirsi Alastalo  

ja Susanna Pietiläinen 2018

Kumman valitset?
Aikuisille
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Koulutus on tärkeämpää
kuin kokemus.

Kadut asioita, joita teit.

Kokemus on tärkeämpää
kuin koulutus.

Kun matkustat, pakkaat mukaan 
kassikaupalla tavaraa.

Lähdet ruskamatkalle Lappiin.

Kun matkustat, tavarasi 
mahtuvat takin taskuun.

Lähdet seuramatkalle Kanarialle.Kadut asioita, joita et tehnyt.
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Luet käyttöohjeet aina ensin. Sinulle järjestetään yllätysjuhlat. 

Kolmen ruokalajin ateria, 
valkoiset pöytäliinat ja kynttelikkö

Huolehdit huomisesta.

Luet käyttöohjeet,
jos homma ei muuten onnistu.

Järjestät komeat juhlat itsellesi.

Hienostelematon pikaruoka-ateria
ja menoksi

Mietit menneitä.
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Salainen haaveesi
toteutuu yllättäen.

Vauhdikas oikotie

Voitat museokortin.Sinua pidetään kirjaviisaana.

Näet vaivaa
ja haaveestasi tulee totta.

Varma kiertotie

Voitat paikallisseuran kausikortin.Sinua pidetään käytännöllisenä.
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Valokuvasi ovat tallessa
ja järjestyksessä.

Valoisat ja lämpimät kesäyöt

Kaikki jatkuu ennallaan.Kuuma ja kuiva kesä

Valokuvasi ovat ehkä jossain
ja sikin sokin.

Pimeät talvi-illat ja kynttilänvalo

Elämäsi suunta muuttuu.Kylmä ja sateinen kesä
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Parempi yrittää,
vaikka pieleen menisikin.

Olet pokerinaama.

Kutsut yleensä ystäväsi kotiisi.
Katsot ihailusi kohdetta
mieluummin kauempaa.

Parempi olla yrittämättä,
jos ei osaa.

Sinua voi lukea kuin avointa kirjaa.

Menet yleensä ystäväsi luo kylään.
Tapaisit ihailusi kohteen

mieluummin kasvotusten.


