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TOTUUS VAI TEHTÄVÄ 
 
Tulosta Totuus-laput eriväriselle 
paperille kuin Tehtävä-laput.  
Laminoi molemmat ja leikkaa irti. 
Laita kaikki laput korvalliseen mukiin. 
Lappuja on näppärää sekä säilyttää 
mukissa että tarjota siitä. 
 
Kukin osallistuja vetää nyt vuorollaan 
yhden lapun ja toimii kuten siinä 
kehotetaan: joko vastaa kysymykseen  
tai tekee niin kuin lapussa sanotaan. 
 
Totuus vai tehtävä sopii hoivakodin päivänpiristeeksi ja erilaisten 
ryhmien välipalaksi. 
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Totuus 
 

Mitä kukkia olet kasvattanut? 
 

Mainitse joku  
epämiellyttävä kotityö 

Kerro, mitä mieltä olet 
tanssimisesta 

 
Mikä on lempikukkasi? 

 

 
Mainitse jokin sinulle  

mukava keittiötyö 
 

Kerro jokin leikki lapsuudestasi 

 
Kenellä on mielestäsi kaunein 

pusero päällä? 
 

Mitä mieltä olet tatuoinneista? 

 
Mikä on jouluherkkusi? 

 
Lempijuomasi? 

 
Kerro jokin lapsuusmuisto 

isovanhemmistasi 
 

Kenet julkisuuden henkilön 
haluaisit tavata? 

Lempiaineesi koulussa? Mikä on paras hetki päivässäsi? 

 
Paras vuodenaikasi? 

 

Kenelle haluaisit tällä hetkellä 
ojentaa kukan? 

Mistä makeasta pidät eniten? Mitä mieluiten kirjoittaisit 
kynällä? 
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Ruoka, josta et pidä? 

 

 
Mistä juomasta et pidä? 

 

Lempivirtesi? 

 
Mikä on mielestäsi  
tärkeää elämässä? 

 

 
Mistä linnusta pidät erityisesti? 

 

Mitä tekisit miljoonan 
lottovoitolla? 

 
Kenelle haluaisit juuri nyt soittaa? 

 

Mihin maahan haluaisit 
matkustaa? 

 
Kenet haluaisit nyt tavata? 

 

 
Lempiharrastuksesi? 

 

Millaisia unia näet? Miten osoitat kiitollisuutta 
elämälle? 

 
Mikä väri kuvaa sinua parhaiten? 

 
Millainen oli ensirakkautesi? 

 
Millaista tekemistä  

kesääsi on kuulunut? 
 

Mistä luonteenpiirteestä  
olet hyvilläsi? 

Millaisella mielellä olet aamuisin? 

 
Millainen sää ulkona on  

mielestäsi paras? 
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Mitä tavaraa olet elämässäsi 

kerännyt liikaa? 
 

Millä kulkuneuvolla  
liikkuisit mieluiten? 

 
Mitä kahvi merkitsee sinulle? 

 
Millainen kokki olet? 

Lempiruokasi? Mitä sinulle merkitsee  
taulut ja muu taide? 

 
Miten paljon tarvitset unta? 

 
Minne haluaisit matkustaa? 

 
Millainen on ihanneystävä? 

 
Mistä saat iloa elämääsi? 

 
Mitä ajattelet suvusta ja 

sukulaisista? 
 

Mikä sanomalehdessä on 
kiinnostavinta? 

 
Minkä haaveen haluaisit 

toteuttaa? 
 

Mitä TV-ohjelmaa katselet 
mieluiten? 

 
Mitä tansseja olet  
osannut tanssia? 

 

Minkälainen lapsuuden  
perheesi oli? 

 
Miten sunnuntai on  

eronnut arkipäivistäsi? 
 

Jokin rippikoulumuisto? 
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Miten syksy vaikuttaa sinuun? 

 
Vasta vai vihta? 

 
Jokin koulumuisto? 

 
Millaisissa asioissa olet tarkka? 

 
Mikä sinua ärsyttää? 

 

Minkä luonteenpiirteesi  
haluaisit pois? 

 
Mistä suutut? 

 
Mitä et tekisi mistään hinnasta? 

 
Mainitse yksi työ,  
jota olet tehnyt? 

 

Ketä henkilöä ihailit lapsena? 

 
Talvessa parasta? 

 
Talvessa ikävintä? 

 
Keväässä parasta? 

 
Keväässä ikävintä? 

 
Kesässä parasta? 

 
Kesässä ikävintä? 

 
Syksyssä parasta? 

 
Syksyssä ikävintä? 
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Minut saa iloiseksi? 

 
Minut saa surulliseksi? 

 
Kissa vai koira? 

 
Mansikka vai mustikka? 

 
Kesä vai talvi? 

 
Pidätkö sienistä? 

 
Suolainen vai makea? 

 
Lempivärisi? 
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Tehtävä 

 
Sano joku K-kirjaimella alkava 

miehen nimi 
 

 
Kerro, mikä viikonpäivä  

tänään on 

 
Kättele vasemmalla istuvaa 

 

 
Taputa villisti käsiä 

 
Sano joku suomalainen 

sananlasku 
 

 
Mainitse jokin suomalainen 

metsäneläin 
 

 
Mainitse jokin  

kirkollinen juhlapäivä 
 

 
Mainitse joku Kalevalan  

henkilö nimeltä 

 
Nyökytä päätäsi kaikille 

osallistujille 
 

 
Sano jonkun suomalaisen 

elokuvan nimi 
 

 
Matki jotain eläintä 

 

 
Mainitse joku palloilulaji 

 
Huuda kolme kertaa eläköön 

 

 
Mainitse jokin Pohjoismaa 

 
Sano joku mieslaulaja 

 
Sano jonkun punaisen  

kukkasen nimi 
 

 
Kättele oikealla istuvaa 

 

 
Sano joku elämänohje nuorille 
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Mainitse joku viljalaji 

 

 
Sano jonkun Tv-ohjelman nimi 

 
Mainitse jokin havupuu 

 

 
Mainitse jokin joululaulu 

 
Esitä käsillä joku  
voimisteluliike 

 

 
Kysy jokin helppo laskutehtävä 

läsnäolijoilta 

 
Sano vierustoverillesi  

käsipäivää 
 

 
Kutita oikealla istuvaa  

leuan alta 

 
Mainitse jokin suomalainen 

kirjailija 
 

 
Kutita vasemmalla istuvaa  

leuan alta 

 
Mainitse jokin presidentin  

rouvan nimi 
 

 
Sano jokin A:lla alkava  

miehen nimi 

 
Sano jokin H-kirjaimella  

alkava hyönteinen 
 

 
Anna nimi kissanpennulle,  

jonka saisit lahjaksi 

 
Esitä vihaista koiraa 

 

 
Lausu jokin runo tai loru 

 
Mainitse jokin sitrushedelmä 

 

 
Mainitse jokin kala 

 
Sano jonkun linnun nimi 

 

 
Huuda: Hyvää päivää maailma! 
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Tapa 10 sinua leikisti  
kiusaavaa hyttystä 

 

 
Hiero vasemmalla istuvan 

olkapäätä 

 
Ota vierustoveriasi käsistä kiinni 

 

 
Esitä nenän niistämistä 

 
Laske montako naista on 

huoneessa 
 

 
Laske montako miestä on 

huoneessa 

 
Tömistele jalkojasi 

 

 
Nosta oikea käsi ylös 

 
Nosta vasen käsi ylös 

 

 
Taputa vieruskaveria olalle 

 
Hiero oikealla istuvan olkapäätä 

 
Kirjoita ilmaan nimikirjoituksesi 

 
 

Kysy joltakulta, miten hän voi 
 

 
Esitä jaloilla joku voimisteluliike 

 
Kerro oma nimesi 

 

 
Laita silmät kiinni 

 
Esitä kuorsaavaa 

 

 
Taputa itseäsi päähän 

 
Taputa itseäsi polviin 

 

 
Taputa itseäsi olkapäälle 

 
Luettele numerot yhdestä viiteen 

 

 
Taputtele poskiasi 
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Esitä hiusten kampaamista 

 

 
Esitä hampaiden pesua 

 
Esitä puuron syömistä 

 

 
Hiero käsiäsi vastakkain 

 
Huokaile 

 

 
Esitä kasvojen pesua 

 
Sano jollekulle: 

Hyvää yötä! 
 

 
Sano jollekulle: 

Hyvää huomenta! 

 
Mainitse jokin paikkakunta 

 

 
Mainitse jokin maa 

 
Mainitse jokin joki 

 

 
Mainitse jokin eläin 

 
Matki lehmän ääntä 

 

 
Matki kissan naukumista 

 
Matki koiran haukkumista 

 

 
Esitä sanomalehden lukemista 

 
 

Esitä vihtomista 
 

 
Esitä autolla ajoa 

 
Laske montako ihmistä 

huoneessa on 
 

 
Kysy oikealla puolella 

istuvan nimi 

 
Mainitse jokin lehtipuu 

 

 
Laske takaperin viidestä nollaan 
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Kerro mikä on aakkosten 

ensimmäinen kirjain 
 

 
Kysy vasemmalla puolella 

istuvan nimi 
 

 
Anna nimi juuri syntyneelle 

vasikalle 

 
Anna nimi juuri syntyneelle 

varsalle 
 

 
Anna nimi koiranpennulle 

 

 
Mainitse jokin tuotantoeläin 

 
 

 


