
KEVÄISET 
KYSYMYKSET
Keskustelukortit 
kevättunnelman 
herättelyä ja 
kevätkauden 
suunnittelua varten

Käyttöideoita

Kortit voi levittää pöydälle tai pitää kädessä 
viuhkana. Osallistujat nostavat joko oman 
tai yhteisen kortin. Anna tilaa keskustella 
aiheesta. Heränneitä ajatuksia voi käsitellä myös 
piirtämällä omalle tai yhteiselle isolle paperille. 
Keskustelua voi myös koota taululle kaikkien 
nähtäväksi.

Osallistujat voivat valita vaikka pareittain 2–3 
korttia ja jakaa ajatuksiaan. Tämän jälkeen 
he voivat tehdä yhdessä pienen kevättarinan 
tai valmistautua kertomaan muille toistensa 
keväisistä ajatuksista, suunnitelmista ja toiveista. 

Korttien avulla voi suunnitella kevätkauden 
toimintaa. Ajatusten jakamisen jälkeen ryhmän 
toiminnasta tai yhteisestä arjesta voi tehdä 
osallistujien tai asukkaiden toiveiden mukaisen 
ja heidän omia perinteitään kunnioittavan.

Kysymykset liittyvät:
• mielipiteisiin
• kokemuksiin
• toiveisiin
• muistoihin.

Tulosta, leikkaa ja osallista. 
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VÅRLIGA
FRÅGOR
Diskussionskort  
för väckning av 
vårstämning  
och planering  
av vårsäsongen



Minä haluaisin juhlia 
kevään tuloa siten, että...

Jag vill fira vårens  
ankomst med att...

Minun unohtumaton 
vappumuistoni on...

Mitt oförglömliga 
valborgsminne är...

Kevät merkitsee minulle...

Våren betyder för mig...

Minusta kevätkauden  
paras aika on...

Jag tycker att  
vårsäsongens bästa tid är...



Keväisin minä haluan 
mennä...

På våren vill jag gå...

Kun ajattelen kevään ääniä, 
mieleeni tulee...

När jag tänker på vårens ljud 
kommer jag att tänka på...

Kevätauringon lämmittäessä 
minusta tuntuu...

När vårsolen värmer  
känner jag att...

Kunpa keväällä ei olisi...

Jag hoppas att  
våren inte är...



Minun kotiseudullani ihmiset 
kokoontuivat keväällä...

I min hembygd samlades 
människorna på våren för att...

Minä viihdyn keväällä 
parhaiten...

På våren trivs jag bäst...

Minun lapsuuteni 
kevätleikkeihin kuuluivat...

Till min barndoms  
lekar på våren hörde...

Kun ajattelen kevään  
tuoksuja, mieleeni tulee...

När jag tänker på vårens dofter 
kommer jag att tänka på...



Kevään koittaessa  
minusta tuntuu, että...

När våren kommer  
tycker jag att... 

Keväisestä rannasta  
minun mieleeni tulee...

En vårlig strand får mig  
att tänka på...

Tänä keväänä  
minä voisin käydä...

Den här våren  
kunde jag besöka...

Keväällä minä luen 
mieluiten...

På våren läser jag helst...



Minulle tärkeä  
keväinen tapahtuma on...

För mig viktig händelse  
på våren är... 

Minusta kevään  
pihatöihin kuuluu...

Jag tycker att till vårens 
trädgårdsarbeten hör... 

Tänä keväänä  
minä haluaisin tavata...

Den här våren  
vill jag träffa...

Kun minä olin nuori,  
niin keväisiin töihini kuului...

När jag var ung  
hörde till vårens arbeten...



Minusta kauniina kevät-
päivänä parhaalta maistuu...

Jag tycker att en vacker 
vårdag smakar det bäst med... 

Keväinen puuha,  
josta nautin eniten, on...

Vårsyssla som jag njuter  
mest av är...

Minusta kevättä hyvin  
kuvaava laulu on...

Jag tycker att en sång som  
väl beskriver våren är...

Keväiselle retkelle  
minä tekisin evääksi...

För en vårutfärd gör jag i 
ordning en matsäck med... 



Keväisessä kaupungissa 
minua viehättää eniten...

I den vårliga staden  
fascineras jag mest av...

Joka kevät minulla  
on tapana...

Varje vår har jag  
för vana att...

Minut ulos houkutteleva 
kevätsää on...

Vårvädret som lockar 
mig ut är... 

Keväinen kukka, jonka 
puhkeamista odotan, on...

Vårblomma som jag  
väntar på att ska slå ut är... 



Minusta varma  
kevään merkki on...

Jag tycker att ett säkert 
vårtecken för mig är... 

Mielestäni koulun 
kevätjuhlassa oli parasta...

Jag tycker det bästa  
på skolans vårfest var...

Keväällä minä  
haen varastosta...

På våren hämtar jag  
från förrådet...

Kevään väri on  
minun mielestäni...

Jag tycker att  
vårens färg är...



Minusta juhlava 
kevätjuoma on...

Jag tycker att  
en festlig vårdryck är...

Minulle tärkeä keväinen 
muuttolintu on...

För mig viktig flyttfågel  
på våren är...

Minusta kevätsiivoukseen 
kuuluu aina...

Jag tycker att på våren  
ska man alltid städa...

Minun kaunein  
kevätasuni on...

Min vackraste  
vårklädsel är...



Kun minä olin lapsi,  
autoin keväällä...

När jag var barn  
hjälpte jag på våren...

Minusta kevääseen 
kuuluva liikuntalaji on...

Jag tycker att en vårlig 
motionsform är...

Minun kevätmieleni 
herättävää musiikkia on...

Musik som väcker  
mitt vårsinne är...

Katu- ja siitepölyn tuomia 
vaivoja parhaiten lievittää...

Besvär av gatudamm och 
pollen lindras bäst av... 




