
Tavoite
Pelin tavoitteena on tutustua itseensä ja pelitove
reihin paremmin sekä löytää omia vahvuuksia, 
osaamista ja kehittämisen kohteita. Näiden asioiden 
löytäminen valmistaa sinua työhaastatteluun. 

Työhaastatteluruutuun on mahdollista päästä ja 
ansaita 5 lisäpistettä, kun sinulla on kerättynä TOP 5 
 vahvuudet. TOP 5  vahvuus tarkoittaa tärkeimpiä 
vahvuuksiasi, joita toisit esille esimerkiksi työhaastat
telussa työnantajalle. Työhaastatteluruutuun täytyy 
päästä tasaluvulla.

Vahvuuksien lisäksi tarvitset mahdollisimman paljon 
pisteitä, sillä peli päättyy, kun joku pääsee Työhaas
tatteluruutuun, mutta pelin voittaja on se, jolla on 
silloin eniten pisteitä.

Suositeltu pelaajamäärä on 2–6 henkilöä.

Pelin lopuksi
Voitte halutessanne pelaajien kesken harjoitella 
työhaastattelutilannetta kysellen toisiltanne vah
vuuksista, unelmista, kehittämisen kohteista sekä 
muista pelissä käsiteltävistä aiheista. 

Peliohjeet
Pelilaudan ruudut
Vahvuus
Nosta Vahvuuskortti. Lue vahvuus ääneen ja pohdi onko se 
sinuun sopiva vahvuus. Jos vastaat kyllä, perustele miksi. Mieti 
onko vahvuus TOP 5 vahvuus vai muuten sinuun sopiva vahvuus, 
ja kirjoita vahvuus lomakkeelle. Jos vastaat ei, laita kortti kiertä
mään seuraavalle pelaajalle. Seuraava pelaaja pohtii, sopiiko 
vahvuus hänelle ja toimii edellä mainitun ohjeen mukaan.  
Jos kaikki pelaajat vastaavat ei, laitetaan kortti pakan pohjalle.

Harjoitus
Nosta Harjoituskortti. Lue kortin teksti ääneen. Harjoitukset voi
vat olla yksilö, pari tai ryhmäharjoituksia. Toimi kortin ohjeiden 
mukaan. Lopuksi merkitse osallistumispiste lomakkeelle ja laita 
kortti pakan pohjalle.

Ryhmäharjoituksessa kaikki ryhmäläiset saavat pisteet

Pariharjoituksessa harjoitukseen osallistuneet kaksi pelaajaa 
saavat pisteet.

Yksilöharjoituksessa vain kortin nostanut pelaaja saa pisteen.

Minä pystyn… Minä osaan…
Jatka lausetta ääneen ja kirjoita vastauksesi sen jälkeen  
lomakkeelle.

Työunelmia
Kerro muille pelaajille jokin työelämään liittyvä unelmasi,  
toiveesi tai haaveesi ja kirjoita se lomakkeelle.

Voimavara
Kerro muille pelaajille jokin voimavara, joka sinulla on.  
Mikä tuo sinulle iloa elämään ja auttaa jaksamaan arjessa? 
Kirjoita se lomakkeelle.

Kehittämisen kohteet
Kerro muille pelaajille jokin kehittämisen kohteesi. Missä haluat 
kehittyä tai mitä haluat vielä oppia? Kirjoita se lomakkeelle.

Motto-ruudussa
Keksi itsellesi motto tai voimalause. Kirjoita se lomakkeelle.

Vapaa valinta
Saat valita Vahvuus  tai Harjoituskortin.

Taukojumppa
Pelaaja keksii yhden taukojumppaliikkeen, jonka kaikki muut 
pelaajat toistavat.

Vahvuusvaras
Saat varastaa toiselta pelaajalta haluamasi vahvuuden,  
perusteltuasi ensin miksi se sopii sinulle. Toinen pelaaja  
pyyhkii vahvuuden pois omalta lomakkeeltaan. 

Työhaastattelu
Muut pelaajat keksivät yhdessä sinulle yhden kysymyksen,  
joka voisi tulla esille missä tahansa työhaastattelussa.  
Vastaa kysymykseen ja peli jatkuu.

Valmistelu
1. Tarvitsette jokaiselle pelaajalle pelinappulan  

ja nopan.
2. Tulostakaa kaikille kaksisivuinen pelilomake.
3. Varatkaa pöydälle lyijykyniä ja pyyhekumi.
4. Sekoittakaa korttipakat ja asetelkaa ne laudan 

keskelle omille paikoilleen. 

Pelaaminen
Omalla vuorollasi:

1. Heitä noppaa ja siirry silmäluvun osoittama 
määrä ruutuja eteenpäin. 

2. Toimi ruudussa olevan aiheen tai ohjeen  
mukaan.

3. Kun pisteet on merkitty lomakkeelle,  
siirtyy vuoro seuraavalle pelaajalle.

Pelin päättyminen
Tapoja on kaksi:

1. Peli päättyy, kun 5 vahvuutta itselleen kerännyt 
pelaaja pääsee Työhaastatteluruutuun. Pelin 
voittaja on kuitenkin se, jolla on lopuksi eniten 
pisteitä. 
Peliä voi pelata useamman kerran, samoilla 
lomakkeilla, jos peliä ei saada päätökseen 
yhdellä pelikerralla.

2. Pelin alussa voidaan sopia lopetusaika, esimer
kiksi 1 tunti. Kun aika loppuu, pelin voittaa se, 
kenellä on eniten pisteitä kerättynä.

Pystyväksi ryhmässä


