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Ratkaiset elämän tarkoituksen. Helpompaa on tehdä kaikki itse.

Katsot maailmaa  
jättiläisen näkökulmasta.

Keksit ikuisen nuoruuden lähteen. Yhteistyö on voimaa.

Katsot maailmaa
peukaloisen näkökulmasta.

Haluaisitko, että elämäsi kulkee kuin juna vai 
vuoristorata? Entä haluaisitko keksiä ikuisen 
nuoruuden lähteen vai elämän tarkoituksen?

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?
Kaikenikäisille 2
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Sinulla on aina kiire.

Elämäsi kulkee tasaisesti kuin juna.

Sinulla on runsaasti vapaa-aikaa.

Muistat kasvot
paremmin kuin nimet.

Mottosi on:  
Hyvin menee mutta menköön.

Muistat nimet
paremmin kuin kasvot.

Mottosi on:
Pessimisti ei pety.

Elämäsi on kuin yhtä vuoristorataa.
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Ystäväsi sanoo sinulle suorat sanat. 
Joudut käyttämään

epämuodikkaita vaatteita.

Vaihtoehtoja on tasan yksi.
Olet rikas,

ja kaikki tietävät sen.

Ystäväsi on liian hienotunteinen.
Joudut käyttämään

epämukavia vaatteita.

Hyviä vaihtoehtoja on runsaasti.
Olet köyhä,

mutta kukaan ei tiedä sitä.
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Otat mielelläsi mittaa toisista.
Teet mielelläsi

yhtä asiaa kerrallaan.

Kotiisi muuttaa ihminen,
joka puhuu kuin papupata.

Tulet helposti tosi vihaiseksi.

Sinussa ei ole tippaakaan
kilpailuhenkeä.

Teet mielelläsi
monia asioita yhtä aikaa.

Kotiisi muuttaa ihminen,
joka vaikenee kuin muuri.

Tulet helposti tosi surulliseksi.
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Saat kutsun presidentin linnaan.
Elämä kuljettaa sinua
kuin lastua laineilla.

Lainaamasi kirjan
ensimmäiset sivut ovat kadonneet.

Kotisi on
suurkaupungin keskustassa. 

Saat vapaalipun olympialaisiin. Olet oman elämäsi kapteeni.

Lainaamasi kirjan
viimeiset sivut ovat kadonneet.

Kotisi on
pikkukaupungin laitamilla.
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Muistat aina aamuisin,
millaista unta näit.

Keksit oikeat sanat vasta kotona.

Perhe on paras.
Söit juuri ravintola-

annoksen ja huomaat,
että lompakkosi on kotona.

Et koskaan muista
millaista unta näit.

Keksit osuvan vastauksen nopeasti.

Perhe on pahin.
Tarkastajat tulevat ja huomaat, 

että matkalippusi on
toisen takin taskussa.


