
Ympäristöpeli
Kipinä

Ympäristöpeli Kipinä on kevyt ja hauska tapa käsitellä ympäristötietoa. Se on 
suunnattu aikuisille, ja siinä on kahdeksan perusteemaa. Pelin kortteihin voivat 
tarttua ihan tavalliset ihmiset, jotka haluavat oppia uutta tai vain viettää aikaa 
yhdessä keskustellen ja toimien. Se sopii niin vasta-alkajille kuin konkareillekin.

Peliä voi hyödyntää työpaikalla, asukasyhdistyksessä, vapaaehtoistoiminnassa, 
toisen asteen kouluissa, kaveriporukan kesken piknikillä tai vaikka suunnistuksessa 
rastitehtävinä!

Ympäristöpeli Kipinä on saatavilla sähköisenä osoitteessa: 

www.kierratyskeskus.fi/vety/julkaisut

Sisältö
Ohjevihko
1 Pistelauta
33 Pelikorttia



   

Päättäkää pelin alussa kuinka monta kierrosta pelaatte. 
Yksi kierros koostuu neljästä kysymyksestä. 

Valitkaa jokaista kierrosta kohti yhteisesti yksi teema ja 
ottakaa esiin kaikki siihen kuuluvat 4 pelikorttia.

Joukkueet etsivät itselleen jokaista kierrosta 
varten yhden pelimerkin. 

Pelimerkit voivat olla mitä vain, esimerkiksi 
kiviä tai kolikoita. 

Asettakaa yksi pelimerkki jokaiselta joukku-
eelta pistelaudan aloitusruutuun.

Jokainen joukkue tarvitsee myös kynän ja paperia, mihin kirjoittaa vastauksensa ylös. Voitte etsiä 
kerran käytettyä paperia paperinkierrätyslaatikosta!

Se joukkue, joka on kerännyt kierrosten aikana eniten pisteitä, voittaa!

Alkuvalmistelut

Aseta pistelauta pöydän keskelle.
Jakautukaa kahteen tai useampaan joukkueeseen.

Pelin tavoite
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Teemat

Jätteet

Hankinnat

Luonnonvarat

Asuminen

Energia

Liikenne

Ruoka

Vapaaehtoistoiminta

Jokeri

Pelikortit jakautuvat 8 teemaan, jotka koostuvat 4 kortista. Kaikissa teemakorteissa on kysymys- 
sekä vastauspuoli. Teemakorttien lisäksi peliin kuuluu myös jokerikortti (ks. vaihtoehtoiset säännöt).

Korttityypit

I Monivalinta
II Väittämä
III Pohdinta ja keskustelu
IV Tehtävä 
+Jokeri

Pelikortit



Kierroksen kulku

Yksi pelaajista lukee yhden kysymyksistä ääneen kaikille joukkueille katsomatta vastausta. Kun kaikki 
joukkueet ovat kirjanneet vastauksensa ylös, yksi pelaajista lukee vastauksen  ääneen, ja paperille 
kirjattuja vastauksia verrataan oikeaan vastaukseen. Joukkueille jaetaan pisteet (kts. pisteenlasku). 
Kun pisteet on merkitty pelimerkeillä pistelaudalle, yksi pelaajista kysyy seuraavan kysymyksen.

Kierroksen päättyminen

Kun kaikki neljä kysymystä on esitetty ja niihin on vastattu, kierros päättyy.

Pisteenlasku

Pistelauta on jaettu kolmeen yhtä suureen alueeseen, ja jokainen alue koostuu neljästä pisteruudusta. 
Joukkueet aloittavat aloitusruudusta (0), joka sijaitsee oranssin alueen reunalla.

Jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään kolme pistettä. Jokaisen kysymyksen jälkeen joukkueet 
siirtävät pelimerkkiään pelilaudalla eteenpäin saamansa pistemäärän verran.

I Monivalinta 
Kortin vastauspuolella kerrotaan, kuinka monta pistettä kustakin vastauksesta saa (0–3).

II Väittämä 
Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden (1) pisteen.

III Pohdinta ja keskustelu
Kahdesta ajatuksesta saa yhden (1) pisteen, neljästä kaksi (2) pistettä ja kuudesta kolme (3) pistettä. 

IV Tehtävä
Sanaselitystehtävä, Piirrostehtävä: Tehtävästä otetaan aikaa. Mikäli oikea sana keksitään yhdessä mi-
nuutissa, joukkue saa kolme (3) pistettä. Kahdessa minuutissa keksitystä sanasta joukkue saa kaksi (2) 
pistettä. Oikean vastauksen keksiminen kahden minuutin jälkeen tuo joukkueelle yhden (1) pisteen.
Muut tehtävät: Pisteytys kerrotaan kortin vastauspuolella.

Pelin pelaaminen



Seuraava kierros

Jos pelaajat ovat päättäneet pelata useamman kierroksen, asetetaan jokaisen joukkueen pelimerkki 
pistelaudan alareunaan sille alueelle (oranssi, keltainen tai vihreä), mille pelimerkki kierroksen pää-
tyttyä jäi. Uusi pelimerkki asetetaan aloitusruutuun. Tämä toistetaan, kunnes kaikki kierrokset on 
käyty läpi ja peli päättyy.

Pelin päättyminen

Kun joukkueet ovat vastanneet kaikkien kierrosten kysymyksiin, katsotaan kuinka pitkälle 
tiedoilla päästiin.

Jos on pelattu vain yksi kierros niin pisteitä verrataan seuraavaan:

0–4 pistettä = Tsemppausta vielä, ympäristö ansaitsee parempaa!
5–8 pistettä = Hyvä, meillä on toivoa. Voisiko jotain tehdä vielä paremmin?
9–12 pistettä = Mahtavaa! Pelastit maailman.

Jos on pelattu useita kierroksia, joukkueet laskevat pelimerkkinsä yhteen jokaiselta alueelta. 
Eniten pelimerkkejä vihreälle alueelle saanut joukkue voittaa. Tasapeleissä verrataan seuraavaksi 
keltaista aluetta ja lopuksi oranssia aluetta.

Pistelaudan osat kuvaavat ympäristön vointia. Jos joukkueen pelimerkki päätyy kierroksen lopuk-
si oranssin alueen pisteruutuun, merkitsee se sitä, että joukkueen tiedot eivät vielä riitä paranta-
maan ympäristön tilaa. Keltainen alue tarkoittaa sitä, että joukkue voi tiedoillaan auttaa jo paljon. 
Vihreä alue sitä, että joukkueessa on suoranaisia ympäristöguruja! Teidän avullanne maailma 
pelastuu.



Kortteja voi käyttää monella eri tavalla, tapoja on yhtä monta kun pelaajiakin. Tässä esitellään pari 
vaihtoehtoista tapaa pelata ja oppia uutta ympäristöasioista – yksin tai yhdessä! 

1. Satunnainen

Kierrokselle valittavan teeman sijasta voitte valita 4 satunnaista pelikorttia tai vaikka yhden jokaisesta 
korttityypistä (Monivalinta, Väittämä, Pohdinta ja keskustelu, Tehtävä)

2. Toiminta (Pelataan vain kysymyskorteilla III ja IV)

Valitkaa pelinohjaaja ja teemat, jotka haluatte käydä läpi. Laittakaa jokaisen teeman kysymyskortit III 
ja IV pöydälle eri puolille huonetta niin, että jokainen teema on oma rastinsa. Esimerkiksi jätteet III ja 
IV ovat yhdessä paikassa ja hankinnat III ja IV toisessa.

Jakautukaa pieniin ryhmiin. Valitkaa omasta ryhmästänne ”rastivastaava”, joka lukee kysymykset ja 
kertoo tehtävät. Jokainen ryhmä keskustelee ja tekee tehtävät rasti kerrallaan. Tarkoitus on, että 
jokainen ryhmä käy jokaisella rastilla.

Voitte sopia ajan, joka yhdellä rastilla vietetään. Esimerkiksi aina viiden minuutin jälkeen ohjaaja 
sanoo HEP, ja ryhmät siirtyvät toiselle rastille. Tehtävät ja ryhmät ovat erilaisia. Jos jokin tehtävä 
tehdään nopeasti, pelinohjaaja voi kehottaa ryhmää keskustelemaan aiheesta siihen saakka, että 
siirtyminen toiselle rastille tapahtuu.

3. Jokeri

Teemakorttien lisäksi peliin kuuluu myös yksi jokerikortti. Jokerin voi toteuttaa niin, että jokainen 
joukkue miettii esitystä omana rastinaan tai pelin aikana. Kun kaikki kierrokset on pelattu, kukin 
joukkue esittää oman näytelmänsä muille. 

Minkälaisia näytelmiä teidän vapaaehtoisteatterissanne näkyy?

Vaihtoehtoiset pelitavat



Tietoa hankkeesta

Peli on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä 
yhteisössä (VETY) -hanketta vuonna 2014.  

VETY-hanke toteutettiin 1.2.2012–31.5.2014. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta,
kansallisena rahoittajana toimi Uudenmaan liitto. 

VETY-hankkeessa kehitettiin vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen aikana luotiin ja kokeiltiin erilaisia 
vapaaehtoistoiminnan muotoja. Vapaaehtoistoimintaa järjestävien käyttöön tuotettiin koulutus-
materiaaleja ja oppaita (www.kierratyskeskus.fi/vety/julkaisut). Hankkeessa selvitettiin myös 
vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntöä ja viranomaiskäytäntöjä, ja pyrittiin vaikuttamaan niihin 
niin, että vapaaehtoistoiminnan järjestäminen olisi helpompaa.

Pelin toteutus

Pelin suunnittelu: Jere Kasanen
Pelin kysymykset: Joanna Nikodin, Sally Londesborough ja Jenni Sademies
Kuvitus ja taitto: Anna Vento ja Katariina Kähkönen, Mielikuvituksia Avoin yhtiö 
Paino: K-Print 2014
Rahoitus:  Euroopan aluekehitysrahasto/ Uudenmaan liitto




