
SATTUMAKORTIT - EUROOPPA-PROJEKTI

Leikkaa kortit irti. Oppilaat poimivat näkemättä jonkin sattumakortin kolme kertaa projektin aikana.

Unohdat reppusi 
puistoon. Valitettavasti 
matkavakuutus ei 
korvaa unohduksia. 
Joudut ostamaan uuden 
kassin ja välttämättömät 
tavarat. Se maksaa 150 
euroa.

Sairastut kunnon ripuliin 
ja joudut sairaalaan 
tiputukseen. 
Yksityissairaalassa 
poliklinkkamaksu on 
200 euroa. Jos sinulla 
on matkavakuutus, se 
korvaa kulut. 

Ajaudut yön tunneilla 
kaupungin syrjäkujalle ja 
tulet syöstetyksi. Roistot 
vievät lompakkosi, jossa 
on 150 euroa rahaa ja 
kaikki korttisi. Korttien 
uusiminen maksaa 100 
euroa. Jos sinulla on 
matkavakuutus, se 
korvaa vahingon.

Kamerasi menee rikki.  
Korjauskulut ovat 150 
euroa. Hyvä 
matkavakuutuksesi 
onneksi korvaa 
vahingon ilman 
omavastuuta.

Tapaat ystävällisen 
paikallisen, joka haluaa 
kutsua sinut asumaan 
kotiisi koko kaupungissa 
olon ajaksi. Säästät 
majoituskuluissa eli 
sinun ei tarvitse maksaa 
majoitusta tässä 
kaupungissa.

Löydät kadulta 20 euron 
setelin eikä omistajaa 
näy missään. Näin 
pientä rahaa ei kannata 
viedä poliisiasemalle, 
joten saat sen lisänä 
matkakassaasi.

Löydät kadulta 30 euron 
setelin eikä omistajaa 
näy missään. Näin 
pientä rahaa ei kannata 
viedä poliisiasemalle, 
joten saat sen lisänä 
matkakassaasi.

Joudut 
liikenneonnettomuuteen, 
jossa pääsi tärähtää 
ikävästi. Joudut 
sairaalaan ja siellä 
mangeettikuvaukseen. 
Tutkimus maksaa 600 
euroa.  Jos sinulla on 
matkavakuutus, se 
korvaa vahingot.

Huomaat, että 
ruuhkabussissa 
taskustasi on hävinnyt 
puhelin. Uuden 
ostaminen maksaa 200 
euroa. Jos sinulla on 
matkavakuutus, se 
korvaa vahingot. 

Paikallisessa puistossa 
tutustut nuoriin, jotka 
ehdottomasti haluavat 
tarjota sinulle kunnon 
paikallisen aterian 
läheisessä ravintolassa. 
Säästät päivän 
ruokakuluissa.


Kadulla kohtaa varakkaan 
näköisen arabimiehen, joka haluaa 
harjoitella englannin taitoaan 
kanssasi. Aikanne juteltuanne 
paikalle saapuu limusiini, joka 
ottaa arabimiehen kyytiin. Ennen 
lähtöään mies antaa sinulle 
muistoksi kädestään yhden 
sormuksen. Käyt arvioittamassa 
sen kultaliikkeessä. Kultakauppias 
maksaa sinulle sormuksesta 
mukisematta 500 euroa.

Päätät mennä 
paikalliselle kasinolle 
kokeilemaan onneasi. 
Onni suosiikin sinua ja 
lähdet kasinolta pois 
100 euroa rikkaampana.


Päätät mennä 
paikalliselle kasinolle 
kokeilemaan onneasi. 
Valitettavasti Onni ei 
suosi sinua ja häviät 100 
euroa.


Kadulla kohtaamasi 
perhe pyytää sinua 
hetkeksi vahtimaan 
heidän 
matkalaukkujaan, kun 
he toimittavat asiansa 
oheisessa 
virastorakennuksessa. 
Vaivan palkaksi he 
natavat sinulle 20 euroa.

Löydät maasta 
arpakupongin, jonka 
omistajaa ei näy 
missään. Lunastat 
kupongin läheisessä 
kioskissa. Kupungissa 
on 200 euron voittoarpa.

Syötte jäätelöä 
paikallisella 
nähtävyydellä. Aurinko 
paistaa kuumana, joten 
riisut takkisi. Unohdat 
sen lähtiessänne ja se 
on kadonnut, kun palaat 
sitä etsimään. Sinun on 
ostettava uusi takki, 
joka maksaa 30 euroa. 
Matkavakuutus ei 
korvaa unohduksia.

Kaverisi istuu 
vahingossa 
aurinkolasiesi päälle ja 
ne menevät aivan rikki. 
Joudut ostamaan uudet 
lasit ja ne maksavat 70 
euroa. Jos sinulla on 
matkavakuutus, se 
korvaa särkyneet lasit.

Sosiaalisessa mediassa 
törmäät ilmoitukseen 
paikallisista nuorten 
juhlista. Menet paikalle. 
Paikalliset ovat 
innoissaan 
saapumisestasi ja 
tarjoavat sinulle iltapalat 
ja yöpaikan. Säästät sen 
verran rahaa.

Vanhempi varakkaan 
näköinen 
turistipariskunta pyytää 
sinua ottamaan heistä 
valokuvan. Paneudut 
kuvaamiseen ja 
kuvattavat ovat oikein 
tyytyväisiä ja tästä ilosta 
antavat sinulle 
vaivanpalkkaa 30 euroa.

Et muista käyttää hattua 
kovassa auringon 
paisteessa ja saat lievän 
auringon pistoksen. 
Joudut ostamaan 
päänsärkylääkettä 
apteekista. Lääkeet 
maksaa 15 euroa. 
Vakuutus ei korvaa 
lääkeitä.


