
Riittääkö rahat? -pelikortit

Torilla myydään
herkullisia
donitseja.
Ostat niitä

laatikollisen.
Maksa 10€. Ostat lemmikillesi

tarvikkeita.
Maksa 30€.

Äitisi lupaa 
maksaa

seuraavan
puhelinlaskusi.

Voit käyttää tämän 
kortin seuraavan

puhelinlaskusi
maksamiseen.

Sinulla on
jäänyt 10€ lasku
maksamatta ja
se on edennyt

ulosottoon.
Maksa 80€.

Olet ostanut puhelimen 
osamaksulla. 
Maksa 30€.

Säästät
vapaaehtoista

eläkettä.
Maksa 20€.

Käyt 
uimahallissa.
Maksa 10€.

Maksa Spotifyn
kuukausimaksu.

Maksa 10€.

Luottokortti-
laskusi

kokonaissumma
on 100€. 

Jos sinulla on rahaa,
maksa koko summa. 

Maksa vähintään 
20€.

Vuokranantajasi
haluaa palkita sinut

asunnon esimerkillisestä
siistinä pitämisestä ja

maksaa puolestasi
kustannuksiasi. Voit

kuitata seuraavan
sähkö- ja nettilaskusi

tällä kortilla.

Kärsivällinen
säästäminen on

tuottanut tulosta.
Tyhjennät täyden

säästöpossun 
ja sinulla on 

50€
enemmän rahaa.

Maksa
Netflixin käytöstä.

Maksa 15€.
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Huomaat
näyteikkunassa

hienon vaatteen ja
Teet heräteostoksen.

Maksa 50€.

Otit 100€ 
pikavipin

lähteäksesi kavereiden
kanssa laivalle.

Se pitää maksaa 
takaisin.

Maksa 130€.

Lähdet 
kavereiden

kanssa elokuviin.
Maksa 15€.

Puhelimesi
tippuu lattialle

ja näytön lasi hajoaa. 
Käyt korjauttamassa

sen. 
Maksa 100€.

Lottoat,
mutta et saa

voittoa.
Maksa 10€. Ystävälläsi on

syntymäpäivät ja ostat
 hänelle lahjan.

Maksa 20€.

Käyt 
isovanhempiesi

luona ja 
he antavat

sinulle 50€.

Voitat
lotossa

10€.
Käyt auttamassa

naapuria kotitöissä,
saat 70€.

Lähdet kavereiden
kanssa

illanviettoon.
Maksa 30€.

Pesukoneesi
hajoaa ja se pitää

korjata.
Maksa 80€.

Hammassärky
yllätti, joten joudut

menemään
hammaslääkäriin.

Maksa 40€.
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Olet tehnyt
keikkatöitä ja

saat niistä palkan.
Sinulle

maksetaan
150€.

Sinulla on
kesätyörahoja

säästössä
250€.

Löydät kadulta
20€ ja

pidät sen. Sinulla on
syntymäpäivä ja

saat lahjaksi
rahaa 100€.

Voitat
arvonnassa

lahjakortin kauppaan. 
Tällä kortilla voit
kuitata seuraavat
kauppaostokset.

Löydät kadulta
lompakon, jossa on 20€. 
Viet lompakon poliisi-
asemalle. Omistaja on
kiitollinen saatuaan

lompakkonsa ja maksaa 
sinulle löytöpalkkion.

Saat 50€.

Viet
tietokoneen

huoltoon.
Maksa 40€.

Voitat elokuviin
ilmaisen lipun.

Voit käyttää
tämän kortin

seuraavan
tärkeän menon

kohdalla.

Hoidat
naapurin lapsia ja

saat 50€.

Ostat
kuukausikortin

kuntosalille.
Maksa 60€.

Käyt 
ystäväsi
kanssa

kahvilla.
Maksa 5€.

Saat 
maksusitoumuksen

ruokakauppaan.
Budjettisi saa

20€.


