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4.-luokkalaisten vaikuttamispäivät Tampereella 30.3.–1.4. ja 6.–7.4.2020 
 

”Kyllä me tästä selvitään! 
Korona puhututtaa ja on aiheuttanut paljon muutoksia meidän elämään.  
Nyt kun on aikaa hengailla kotona niin kerro meille mikä on lempipuuhasi, jolla saat ajan kulumaan 
kotona.” 

 
Puhua esim. Pehmolelluille 

olen kattomassa tv:tä tai olen koiran kanssa 

Pelaamaan pelejä ja katsoo televisioota 

Tykkään piirtää, tanssia, kuunnella musiikkia ja kuvata tiktokkeja.🌸🌸💃✏️🗒 

pelaan fortniteä koska tykkään siitä 

Lempi puuhani on tanssia, pelata pleikalla, pelata tietokoneella. 

Pelaamalla xboxsia ja kattoo puhelinta 

Pelaamalla lautapelejä 

katson ohjelmia 

Pelaamalla pelejä 

Olla puhelimella tai piirtää 

On kiva pelata lautapelejä  

Isoimman ajan päivästä vie läksyt, mutta väliaikana parasta on tankotanssi. Käyn myös tanssimassa, joten 

harjoittelen ahkerasti omaa sooloni ja ryhmäsooloa. Venyttelen myös.  

Piirtäminen 

Tykkään piirtää paljon luen pyöräilen leikin. 

Lukeminen ja juokseminen 

Lempipuuhaani kotona on soittaa pianoa, äitini osti sen. Minun muut lempi puuhaani on katsoa Harry 

Potteria, kuunnella musiikkia ja piirtää. 

Paras puuha on kyllä katukiekko... 

Pelaan, leikin kepparin kanssa, syön, nukun, nauran ja kuolen sen jälkeen... 

Pelaaminen tai koiran kanssa leikkiminen. 

Pelaaminen 

http://www.tampere.fi/
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piirtäminen ja maalaaminen on hyvää ajan vietettä 

Leikin kissan kaa, teen koulu hommia ja katselen ohjelmia. 

pelaan tietokoneella ja oon vähän ulkona 

Puhelimen katsominen, nukkuminen ja jääkiekkoa treenaaminen 

laiskoteleminen koulun jälkeen 

pelaan pädillä toca life- peliä. se on mahtava 

Lempipuuhani on maailman parhaan äidin kanssa oleminen ja Kimblen pelaaminen, tanssiminen ja sarjojen 

katsominen. 

minä ja mun pikkusiskot tykätään ulkoilla ja leikkiä lego friendseillä 

Pleikalla minen pelaaminen perheen kanssa on kivaa 

Pleikan pelaaminen veljen kanssa 

Lukeminen 

Minä tykkään piirtää, maalata, siivota, katsoa hyviä sarjoja, kuunnella musiikkia, tehdä itse musiikkia ja käydä 

lenkillä. 

pelaan usein pleikalla 

Tykkään pelata kavereiden kanssa fortnitea, siinä menee aikakin nopeasti. 

Luen 

KÄYDÄ ULKONA PELATA LEIKKIÄ JA YMS 

Mä luen nyt kun on aikaa 

Pelaamalla Lukemisella Koiran lenkittämisellä Elokuvan katsomisella Lautapelin pelailulla Lepäämisellä 

Tykkään pomppia trampoliinilla ja lukea kirjoja. 

no mä askartelen piirrän ja käyn ulkona ja kuvaan omia videoita 

Piirtämällä siivoa alle pelaamalla.  

Pelata pleikkaa 

pelaan minecraftia lol 

jos voi olla ulkona ja joskus pelata 

Joskus mä piirrän, katson televisiota, oon takapihalla, pelaan ja leikin pikkuveljen kanssa :) 

Pelaan 

Pelaaminen ja elokuvat 

http://www.tampere.fi/
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Mä tykkään lukee ja piirtää sitte olla ulkona ja kokata kaikkia ruokia 

Pelaamalla  

Pelata ja Leikkiä 

Käyn ulkona vetelemässä sillä sen on mielestäni hauskaa ja pidän jääkiekosta sillä harrastan sitä .  

Tykkään ulkoilla paljon  

pelata tietokoneella 

katsoa elokuvaa. 

Ulkoilu 

Pelaaminen kaverien kanssa! 

Tykään olla pihalla koirani kanssa ja välillä kavereidenkin mutta vain pienissä kolmen hengen ryhmissä 

turvaväliä noudattaen. Sisällä on kiva pelata että tietokone ja lautapelejä. en voi kuvata tieto koneella 

Pelaan leikin oon pihalla ja sellaista 

Piirtäminen vie aikaa 

Tykkään pelata jalkapalloa kotipihalla. 

Pelaaminen videopelejä ja lautapelejä 

Olen ollut näinä päivinä täällä yksin joten minusta ja koirastani on tullut parhaat kaverit 

Kuuntelen äänikirjoja 

olla lemmikin kanssa 

Oppia uusia asioita kirjoista 

Pelaan pihapelejä, käyn rannassa ja olen ulkona niillä saan ajan kulumaan. 

Pelaan puhelimella Brawl starsia. 

Pelailu ja lempi YouTubettajan katsominen (iamsanna)  

Leikkiminen, pelaaminen ja LEGO rakentelua. 

Yleensä luen pelaan jotain tai olen kavereitten kanssa nyt kun vielä saa.  

Tykkään käydä metsäretkillä. Kotona koulutehtävät vievät aika paljon aikaa. Pelaan sählyä tai jalkapalloa 

omassa pihassa. Sisällä tykkään pelata lautapelejä tai pleikalla. Leivon myös välillä äidin kanssa tai autan 

tekemään ruokaa. Isosiskon kanssa leikin myös. 

Minä saan ajan kulumaan piirtämällä 

Saan ajan kulumaan kotona:- piirtämällä- lukemalla- ulkoilemalla- pianon soitolla 

http://www.tampere.fi/
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Lautapelit ja leikkiminen 

Koripallon pelaaminen on minulle tärkeää ja asia joka saa ajan kulumaan pelaan oikeaa laitaa. 

Piirtäminen lukeminen hyppynarulla hyppiminen 

Pelata ulkona korista ja sisällä fortniteä 

oon  5 tuntii päiväs ulkona. 

Yhteinen aika perheen kanssa. 

olla läpärillä ja käydä ulkona 

Leikkimällä ja menemällä pihaan leikkimään keppareilla 

Tykkään olla omassa huoneessani. 

Pelaan kavereiden kanssa video pelejä pleikalla ja käyn välillä äidin kanssa lenkillä☺️ 

pelata pleikkaa, pelata lätkää ja leikkiä velien kanssa 

Minä yleensä piirrän tai puhun kaverin kanssa mutta joskus minä luen.  

Tykkään itse kuunnella renttouttavaa musiikkia ja syödä herkkuja👍 

Onneksi mulla on perhe jonka kanssa voi olla ja pelata pelejä. On myös kivaa soittaa pianoa ja käydä ulkona. 

Nukkuminen 

pelata. 

Pelata konsolilla lukea tai syödä tai heitellä palloa 

leikin koiran kanssa, katon tv ja puhelinta, pelaan lauta pelejä 

Leikin keppihevosilla ja piirrän aika paljon 

Saan ajan kulumaan koulu jutulla ja perheen kanssa yhteisellä puuhilla esimerkiksi ulkoilulla ja pelaamisella ja 

tykkään myös piirtää 

Siirtää sänky suoraa pöydän viereen että näen mun monitorin ja otan jotakin herkkua ja katon videoita tai 

elokuvia. Kuin meen ulos niin se kuluttaa aikaa ja se on aika kivaa olla ulkona. 

Trampoliinilla pomppiminen  

Katson hauskoja videoita ja Star Wars videoita 

Lempi asioitani on piirtäminen, lukeminen ja lemmikeidemme kanssa leikkiminen.  

Tykkään lukea kun etäopetusta loppuu ja on tylsää. 

Pala pelin tekeminen Piirtäminen Siivoaminen 

No teen ainakin läksyt, leikkin veljen kanssa ja pelaan🙂 

http://www.tampere.fi/
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Kamera on rikki mutta minä tykkään katsoa youtubea tai mennä ulos tai olla kavereiden kanssa :) 

TELKUN KATTOMINEN:) 

Pelata pleikkarilla kavereiden kanssa fortniteä 

Lukemalla, olemalla pihalla ja nukkumalla 

pelaan kavereitten kanssa ja selaan netflixiä ei toimi ihan kaikilla :D 

Tykkään leikkiä poneilla ja barbeilla. 

luen kirjaa, syön, pelaan, 

treenata lihaksia ja katsoa puhelinta 

Lempipuuhaani kotona on temppuilu, piirtäminen, pelaaminen, ulkoilu, trampalla pomppiminen, kavereiden 

kanssa videopuhelun puhuminen sekä ajan vietto perheen kanssa. 

Vietän aikaa pleikkarin ääressä näin pystyn pitämään kavereihin yhteyttä. Pelaan myös jalkapalloa.  

Trampalla pomppiminen mökillä käyminen ja pelaaminen 

Lempi puuhanu on joskus pelata ja tehdä tehtäviä joskus piirtää ja joskus ulos 

Leikkimällä koiran kanssa 

Leikkiminen iso siskon kanssa perheen kanssa oleminen ja pelaaminen 

pelaan tai vetelen kiekkoja sillä saa ajan kulumaan 

Tykkään kotona lukea kirjoja ja leikkiä pikkusiskon kanssa 

Leikin tai teen jotain muuta 

Pelaan iskän kanssa pleikalla futisata. Olen pihalla ( trampalla pelaamassa jalkapalloa tekemässä temppuja) 

leivon äitin kanssa. Olen koirien kanssa. 

Pelaan, leikin perheen kanssa leegoilla, katson televisiota,teen lisätehtäviä ja luen kirjaa 

Tykkään kuunnella musiikkia tai äänikirjaa.  

Piirtää, pelata lautapelejä, pelata pleikkarilla, ulkoilla, jumpata, kokata, leipoa.  

Minusta parasta ajanvietettä on piirtäminen, pelaaminen ja kaverin kanssa videopuhelun puhuminen kun nyt 

ei saa nähdä kavereita. 

Tanssin paljon ja piirrän  

Lempi puuhani on touhuta naapurin kanssa. 

Kirjoitan minun vihkooni asioita.  

pelata futista ja tietokoneella pelaaminen 

http://www.tampere.fi/
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Läksyt ja Teamsissa oleminen. 

Kattoa puhelinta 

pelaaminen ulkoilu 

Lukee, puhuu puhelimessa, Katoo puhelinta 

Minun lempipuuhaa viime aikoina on ollut rapsuttaa koiraani ja katsoa kännykkää ja telkkaria 

Tykkään mennä kepparilla 

Youtuben katsominen ja Elisa viihteen katselu sekä pienoismallien rakentelu. Koulutöiden teko. 

Leikin pihalla ja pelaan     

Piirrän ja kuuntelen musiikkia 

Pyöräily kavereiden kanssa ja pelaaminen 

Pelaamalla fortniteä, koska samalla saa jutella kavereiden kanssa joita et voi nähdä nyt. 

puhelimella oleminen tai ykösellä sisään haasteiden tekeminen. 

piirtäminen askarteleminen  

Pelata puhelimella😂, Tai lukea kirjaa. 

Puhelimen kattominen 

tietokoneen räplääminen on kivaa 

Pleikkarin pelaaminen 

Askartelu, lemmikkien kanssa touhuilu 

Pleikkarilla 

Rakasta lukea pelata soittaa kaverille ja mennä pihalle 

Katsoa televisiota painia sisarusten kanssa ja pelata puhelimella 

Lenkillä käyminen, pleikkarin pelaaminen, koulutehtävien tekeminen. 

Tykkään leikkiä niin se on kivaa piirtäminen auttaa tai voi opetella jotain uutta. 

Etäopetus on kyllä kivaa teemme kotona enemmän töitä kuin koulussa 

Lukeminen tai ulkoilu tai pleikkarilla pelaaminen 

koti treenit 

Piirtelen 

pelata 

http://www.tampere.fi/


     
  7 (12) 
Sivistyspalvelujen palvelualue   
Nuorisopalvelut  28.4.2020   
  TRE:2760/02.07.01/2020 

 
 
 

Tampereen kaupunki 
PL 487, 33101 TAMPERE 
Puh. 03 565 611 

kirjaamo@tampere.fi 
www.tampere.fi 
Y-tunnus 0211675-2 

luen kirjaa pelaan pleikalla teen etätehtäviä ulkoilen 

pelata pleikkarilla katsoa tveetä 

Tykkään temppuilla 

Pelaaminen 

Tiktok leikkiminen 

Tykkään pyöräillä 

En keksi yhtä lempipuuhaa. Mukavaa tekemistä ovat esimerkiksi lukeminen, pelaaminen, äänikirjan kuuntelu 

tai meemien katsominen. Itse tykkään myös pohdisskella asioita, esimerkiksi millaisia Youtube videoita tekisin. 

kuuntele ääni kirjoja 

Kouluhommia 

Niitä on monia, tässä muutama-kuuntelmalla äänikirjoja-värittämällä-kotikuntopiirillä-puhelinta katsellen-

televisiosta ohjelmia katsellen-vähän olen harjoitellut virkkaamista-auttamalla vanhempia kotitöissä 

Jos olen kotona tykkään piirtää. 

Leikkiä legoilla 

Pleikkarilla pelaaminen 

Ps4 pelaaminen 

Lukeminen ja piirtely 

olla puheimella leikkiä ja katsoa telkkaria 

pelaan risti nollaa ja olen ulkona pihassa 

kattoo youtubea 

tempuilu tanssiminen pyöräily 

Lempi puuhaa on käydä ulkona 

pelata 

Pelaaminen ja musiikin kuunteleminen auttaa minua tylsyydestä 

piirrän 

minä tykkään askarrella 

Pleikkarilla pelaaminen ja YouTube videoiden katselu. Koirien kanssa ulkoilu ja leffojen 

katseleminen 

Pelaaminen ja veljien kanssa painiminen. 

http://www.tampere.fi/
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Pelaaminen lol 

Pelaaminen 

Katson Netflixia ja vietän aikaa perheen ja kissojen kanssa! 

Pelaan pleikalla ja käyn pihalla 

Temppuilu 

Minä tykkään pelata robloxia ja olla ulkona. Viikon loppuisin valvon myöhään illalla ja syön herkkuja. 

Piirtäminen tai kokkaaminen ja jos olen oikein laiska katson vain tv ja ehkä yksi tapa myös on kun puhun 

kavereitten kassa ja käyn pihalla. 

Katsoa elokuvaa ja olla ulkona. 

Pelata lautapelejä, piirtäminen, elokuvien katsominen 

Askartelu. 

Puhelimella pelaaminen 

Tykkään olla pihalla, katsoa teeveetä, leikkiä siskojen kanssa ja lukea 

Maalaan  

Pelaaminen 

Piirtäminen on hauskaa!  

Tykkään diabolottaa. 

Nuku, piirrä, hulluile 

Lukeminen 

Minä virkkaan. 

katson kotona tosi paljon telkkaria 

voit chillaa pelaa ja käydä ulkona 

Teen palapelejä ja hypin esteitä. 

Pelata gta csgo fortnite kavereitten kanssa ja joskus me menemme lenkille perheen kanssa 

Minulla aika kuluu kun olen takapihalla ja pompin trampoliinilla sekä käyn lenkillä. Siihen kuluu aikani 

tykkään pelata sählyä ja videopelejä. 

pelata  

Kotona saan ajan kulumaan kun teen oma toimista kotitreeniä ja temppuillen. 

Leipominen, kirjan lukeminen, lautapelit 

http://www.tampere.fi/
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Pleikkarin pelaaminen 

Minun lempi puuhani on ruuan laitto 

Pelaaminen tietokoneella 

Väritän,leikin,maalaan ja piirrän 

Pelaamalla kuva on jo aikaisemmassa tehtävässä 

No.. Olen pelannut, lukenut, piirtänyt, puhunut kavereiden kanssa video puheluita 

Hmmmm.....   No olen paljon puhelimella ja tykkään piirtää. 

Minä kulutan aikaani piirtämiseen. 

Pelaaminen 

Tykkään keppiratsastaa ja olla trampalla 

On ollut tylsää kotona koska ei voi lahteä minnekkään 

Hei Yleensä minä piirrän ja käyn ulkoiluilla. Ja syön välipalan 

koiran rapsutus 

Lautapelien pelaaminen, leikkiminen, lukeminen ja käsityöt. 

pidä huolta hygieniasta.ja siitä että korona ei tartu 

Piirrän, luen kirjaa, väritön, katson lemmikiäni, syön, katson ohjelmaa ja pelaamalla perheen kanssa 

lautapelejä!  

Kuunnella kirjoja lukulumosta. 

Leikin tän kanssa 

Piirtäminen 

Minä luen tai menen ulos. 

Leikkiminen ja pelaaminen 

Lempi puuhani kotona on netflixin katselu, pelaaminen, teams-kokoukset, saa nukkua tunnin/kaks tuntia 

pidempään.  

On kivaa pelata ja käydä ulkona. 

Kotona vietän aika paljon aikaa plekkarilla kun uloskaan ei voi mennä kavereiden kanssa 

Pelaaminen futista ja pleikkaria ja korista  

Mä pelaan pleikkaa. Käyn ulkona. Leikin kotona.  

Piirtäminen 

http://www.tampere.fi/
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Lempipuuhani on kirjan lukeminen ja pelaaminen kavereitten kanssa 

Pelaamalla, videoden katsomisella ja kissan kanssa ulkoilemisella 

Lempi puuhaamiseni on etätreenit ja piirtäminen. 💙😁 

Tykään keinua meidän pihassa, koska se on minun mielestä kivaa! 😄 

ajan vietoksi pelaan koneella tai olen ulkona 

Mun lempipuuhaa on skuuttaaminen. 

Pyörä lenkkeily 

Luen yleensä jos on tylsää. 

KUn herään teen aamuhommat ja sitten teen koulu hommia yleensä välkillä minä katson Winxiä tai luen 

sarjakuvaa. koulun jälkeen menen ulos ja leikin 

Pelaan sisällä futista ja pelataan joskus lautaoelejä 

Lempipuuhaani on nyt trampalla olo👍 

No pelaan tai katson telkkaria mutta kyllä autan myös kotitöissä. 

Olen trampoliinilla ja pelaan puhelimella 

pelaan sims 4 

No mä yleensä piirrän tai askartelen tai hypin esteitä mun keppihevosella 

Pelaaminen 

Pelaamalla ja olemalla kaverin kanssa ulkona. 

Minä itse olen piirtänyt paljon ja leiponut myös ja kirjoittanut tarinoita. 

Saan nyt vähän enemmän peli aikaa koska pelaamisessa aika kuluu nopeasti ja on kiva pelata muiden kanssa 

kun kuulee heidän äänen on myös kivaa olla kaverin kanssa ja pelata esim sählyä 

pelaan paljon 

pelaaminen 

Tekemällä koulu hommia, nukkumalla, tekemällä tätä peliä jne. 

Pelaaminen ja yt:n katseleminen 

Soittelu ja pelailu ovat kivointa.  

Lempi puuhaani kotona on ollut piirtäminen ja se että ei aamulla tarvitse herätä kouluun  

Leikkiminen ulkoilu tv katsominen ja kännykkä 

lukeminen ja ulkoilu,ja perheen kanssa oleminen 

http://www.tampere.fi/
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Minä vaan yleinsä luen. 

Tykkään lukea piirtää pelata ulkoilla 

Yleensä pelaan ystävien kanssa 

minä tykkään pelata salibandyä ja pelata videopelejä 

Kun on nyt kaikki karanteenissa koronan takin niin nyt minä olen perheen ja koiran kanssa ulkona iltapäiväisin 

katon puhelinta kuvaan tt videoita ja on ollu kotikoulua ja teams kautta oppitunteja 

Tykkään pelata peliä nimeltä Knowledge is power ja vaan istua sohvalla 

Mun lempipuuhaa on keppareilla leikkiminen 

tykkään voimistella joka päivä tai pomppia trampoliinilla 

Tykkään lukea silloin kuin on aikaa. 

Minä luen kotona kirjaa, ulkoilen ja leikin paljon.  

Leegot 

Lukeminen 

Leikin leegoilla 

leikiä ulkona 

Leikkimisellä saan aikani kulutettua ja olla yksin ulkona potkimassa jalkapalloa. 

Trampalla hyppely ja 2 peliä. 

Leikiä kavereidenkaa 

Pelaan lautapelejä, leikin koiran kanssa, piirrän, katson videoita puhelimelta, ulkoilen ja soitan kavereille 

videopuheluita. 

Lempipuuhani on lukeminen ja maalaaminen. 

Olen ulkona paljon 

Korona on tosi vakava tilanne maailmalle 

Pelata switchillä 

Olen ulkona keinumattia siskoni kanssa. 

Pelaan pleikkaa ja hypin veljeni kaa trampalla 

Pelata videopelejä 

Tykkään nyt kun on aikaa siivota huonetta ja katsoa netflixiä. Tykkään myös auttaa isää/äiti 

koti töissä 

http://www.tampere.fi/
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Ajan kulua on mulla kun olen perheen kanssa tai treenaan. 

Hiihto ja scoottaus 

Fortnite ja scoottaus 

Pelaan kavereitten kaa 

Lempi puuhaani on ulkoilu ja punnauttelu jalkapallolla  

Musiikin kuuntelu 

Piirtely ja pelaaminen 

Pelaaminen on hauskaa 

Minä tykkään eniten leikkiä Legoilla ja piirtää.  

Välillä piirrän se on kivaa, katson yleensä puhelinta joka on kyllä tylsää ja se vie päivän kokonaan kyllä käyn 

myös ulkona 

Lempipuuhani kotnna on lukeminen 

Tykkään leikkiä, piirtää, lukea, kuunnella musiikkia, olla perheen kanssa ja pomppia oman takapihan 

trampalla. Tykkään myös ponnautella. 

Tykkään pelata salibandya ja olla metsässä🧗♀️ 

Lempi puuhaa on lähinnä piiretly ja temppuilu. 

Minä urheilen ja ulkoilen.Pelaan ja akroilen sekä välillä vaan lepään.  

 

http://www.tampere.fi/

