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TUTUSTUMISEEN JA RYHMÄYTTÄMISEEN

HUVITUSSALAATTI

Istutaan tai seisotaan  piirissä. Yksi osallistuja seisoo piirin

keskellä. Keskellä olija kertoo esimerkiksi asian, josta hän

pitää. Muut osallistujat, jotka pitävät samasta asiasta, nousevat

ylös ja yrittävät vaihtaa paikkaa keskenään. Keskellä olija

yrittää ottaa yhden vapaista paikoista. Ilman paikkaa jäänyt jää

keskelle ja esittää seuraavan väittämän.

MENETELMIÄ

NUORISOTYÖHÖN
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UUSI IDENTITEETTI

Ryhmä jaetaan pareihin. Parit kertovat toisilleen nimensä ja

esimerkiksi asuinpaikkansa sekä perheestään, harrastuksista

ja teemaan liittyvästä aiheesta. Sitten kumpikin omaksuu

toistensa identiteetin. Sen jälkeen kuljetaan ympäri tilaa

esitellen itsensä aina seuraavalle vastaantulijalle, jonka

kanssa katseet kohtaavat. Aina uuden kohtaamisen ja esittelyn

jälkeen otetaan käyttöön tämän kertoma ”identiteetti”. Jossain

vaiheessa identiteetit voivat sekoittua, ja jokainen voi rakentaa

itselleen täysin uuden identiteetin yhdistelemällä faktoja

kaikista tapaamistaan ihmisistä. Lopuksi voidaan esittäytyä

koko ryhmälle uusilla, sekoittuneilla identiteeteillä ja kysellä,

keneen nämä asiat oikeasti liittyvät.
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NIMI + TYKKÄYS

Jokainen kertoo vuorollaan oman nimensä ja liittää

etukirjaimellaan alkavan sanan nimen alkuun tai perään

(adjektiivi, eläin, asia esim. Kissa Kiira tai Julia Jäätelö).

Vaihtoehtoisesti:

Osallistujat seisovat piirissä. Ohjaaja seisoo piirin keskellä ja

sanoo: ”Minun nimeni on XX ja minä join aamulla teetä.”

Kaikki, jotka ovat juoneet teetä aamulla, astuvat pois paikaltaan

ja yrittävät vaihtaa paikkaa toistensa kanssa mahdollisimman

nopeasti. Ohjaaja yrittää päästä tyhjälle paikalle. Se, joka jää

piirin keskelle, jatkaa leikkiä kertomalla nimensä ja jotain

aamustaan/päivästään/elämästään: ”Minun nimeni on Maija

ja minä kävin tänään koiran kanssa lenkillä.” Taas kaikki

koiraa lenkittäneet vaihtavat paikkaa, minkä jälkeen keskellä

oleva jatkaa samaan tapaan. 

MONIULOITTEINEN NIMILAPPU

Ryhmän jokainen jäsen kirjoittaa nimilapun keskelle oman

nimensä mahdollisimman isoilla kirjaimilla. Nimilapun

kuhunkin kulmaan kirjoitetaan vastaukset esimerkiksi

seuraaviin kysymyksiin: 

1) odotukseni tästä ryhmästä ja sen tavoitteista 

2) kolme myönteistä adjektiivia itsestä

3) kotipaikkani 

4) unelmani

Ohjaaja pyytää osallistujia menemään kolmen hengen ryhmiin

ennestään tuntemattomien henkilöiden kanssa. Ryhmän

jäsenet tutustuvat viitisen minuuttia toisiinsa kyselemällä lisää

nimilapuista lukemistaan asioista.
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SELKÄRINKI

Ryhmä seisoo ringissä kasvot kehästä ulospäin. Ohjaaja menee

seisomaan ringin ulkopuolelle ja sanoo yhden harrastuksen

kerrallaan, esim. parkour, sarjakuvat, lukeminen, jalkapallo,

musiikki jne. Kaikki, joilla on sama harrastus, kääntyvät

keskipisteeseen päin. Muutaman sekunnin kuluttua kaikki

kääntyvät takaisin kasvot ringistä poispäin. Kun muutama

harrastus on käyty läpi, ohjaaja voi tulla rinkiin mukaan. 

Nyt kuka tahansa voi sanoa nykyisen tai entisen harrastuksensa

ja samalla kääntyä hetkeksi ympäri. Kaikki, joilla on tai on ollut

sama harrastus, kääntyvät myös keskipisteeseen päin.

Muutaman sekunnin kuluttua kaikki kääntyvät taas takaisin

kasvot ringistä poispäin. Harjoituksen teemaksi voi valita myös

esimerkiksi lempiruoat, hyvät ominaisuudet tai

musiikkimieltymykset.

Harjoite sopii hyvin aralle ryhmälle, sillä muiden osallistujien

kanssa ei tarvitse olla jatkuvassa katsekontaktissa. Se sopii

erityisesti isommalle ryhmälle ja silloin, kun jäsenet eivät tiedä

toisistaan juuri muuta kuin nimen.

LIIKU - STOP!

Ryhmä kävelee rajatussa tilassa. Leikin ohjaaja antaa vaihtuvia

ohjeita, kuinka moni henkilö saa liikkua ja millä tavalla (esim.

kolme ihmistä liikkuu yhdellä jalalla, seitsemän ryhmäläistä

pysähtyy). Ryhmän täytyy yhdessä toimia siten, että ohjaajan

antamat ohjeet toteutuvat.
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HARJOITUKSET:

https://www.mahis.info/wp-

content/uploads/2018/03/HARJOITUSPANKKI.pdf

https://www.snk.fi/ajankohtaista/15-harjoitusta-ryhmaytymiseen/

https://ryhmarenki.fi/tutustuminen-ryhmassa/

ETÄRYHMILLE

Etäryhmässä kannattaa hyödyntää kodista löytyviä esineitä, ja

osallistujia voi pyytää valmistautumaan etukäteen.

Tutustumiseen sopivia esineitä ovat esimerkiksi tärkeä

valokuva, kahvikuppi, lempikirja, lempivaate, lempipaikka tai

itse tehty esine.

 

 

TUTUSTUMISKORTIT

Tutustumiskortit-sivulta:

https://ryhmarenki.fi/tutustumiskortit/

-voit tulostaa erilaisia esittelykortteja ja sanalistoja, jotka

auttavat kertomaan omasta osaamisesta, ominaisuuksista tai

elämästä toisille. Sanalistat toimivat myös etäryhmissä.

TULEMME TUTUIKSI-KORTIT

Tulemme tutuiksi -kysymysten alla on valmiita

vastausvaihtoehtoja: 

https://ryhmarenki.fi/tulemme-tutuksi-kortit/

- ne vähentävät jännitystä uudessa tilanteessa. Tutustuminen

onnistuu, vaikka sanat olisivat hukassa. Voit tulostaa kortit tai

näyttää diat. Diamuotoiset kysymyssarjat toimivat myös

etäryhmissä.

https://ryhmarenki.fi/tutustumiskortit/
https://ryhmarenki.fi/tulemme-tutuksi-kortit/


YKSILÖVALMENNUS

Yksilövalmennuksen tavoitteena on lisätä nuoren tietoisuutta

hänen omis ta vahvuuksistaan ja voimavaroistaan sekä luoda

luottamuksellinen suhde ohjaajan ja nuoren välille. Valmennus

on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tar -

vitsevat sosiaalista tukea asumisessa ja itsenäistymisessä sekä

rohkaistumista että vahvistus ta omassa elämäntilanteessaan:

https://www.mtkl.fi/toimintamme/hankkeet/omat-avaimet/

HEVARI-VALMENNUS

Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen eli Hevarin

ohjaajan opas on työväline nuorten aikuisten (18-29-vuotiaat)

ryhmämuotoiseen ohjaamiseen. Tavoitteena on tukea oman

identiteetin löytymisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa

ja oman näköisen elämän toteutumisessa.

Opas sisältää ohjeet kymmenen ryhmäkerran ohjaamiseen

harjoituksineen:

https://www.mtkl.fi/toimintamme/hankkeet/omat-avaimet/
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VALMENNUKSEEN



7

TUNNETAITO-KORTIT

Tunnetaidot ja niiden vahvistaminen ovat meille kaikille

tärkeitä. Tunnetaitojen kehittäminen auttaa nuoria 

 ymmärtämään ja käsittelemään omia tunteita.

Tunnekorttien avulla voi helposti lähteä tutkimaan omia

tunteita:

https://issuu.com/mtkl/docs/tunnekorttivihko

ELÄMÄNKAARENI

Ohjaaja laittaa pöydälle virikekortit tai esimerkiksi

postikorteista ja lehtikuvista kerättyjen ihmiskuvien kasan. Hän

kehottaa jokaista nuorta valitsemaan yhteensä neljä kuvaa, jotka

kuvaavat häntä:

1) alle kouluikäisenä 

2) nyt 

3) aikuisena 

4) vanhana 

Kaikki laittavat kuvat eteensä toisten nähtäväksi ja kertovat

niistä. Ohjaaja esittää tarkentavia kysymyksiä ja auttaa

näkemään positiivisia asioita sekä luomaan uskoa tulevaan.

VOIMAANNUTTAVIA MENETELMIÄ
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UNELMANI

Nuoret miettivät ja kirjoittavat paperille taulukkoon tärkeimmät

ja vähemmän tärkeät unelmansa viisi vuotta sitten, nyt ja viiden

vuoden päästä. Ovatko unelmat erilaisia eri-ikäisinä? Millä

tavoin? Miksi? Olivatko ryhmäläisten unelmat keskenään

samanlaisia? Millä perusteella nuoret ovat jakaneet unelmansa

tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin? Miten syntyy ”pieniä

kynttilöitä pimeään” eli mitkä ovat arkipäivän pieniä mukavia

asioita, jotka auttavat eteenpäin?

TÄGI

Jokainen nuori piirtää tägin tai logon, joka symboloi hänen omaa

elämäänsä. Omasta logosta/tägistä kerrotaan koko ryhmälle,

parille tai ohjaajalle. Logosta voi kertoa esimerkiksi mitä se

symboloi ja mikä on sen viesti? Harjoitus auttaa miettimään,

millaisena nuori kokee oman elämänsä.

VÄRIPAJA

Osallistujan ei tarvitse osata piirtää tai maalaa, jotta voi osallistua

Väripajaan.  Väripajassa voidaan kokeilla miten värit reagoivat,

kun niitä yhdistetään keskenään tai niiden joukkoon lisätään

esimerkiksi sokeria tai suolaa. Osallistuja tarvitsee vain hieman

rohkeutta ja kykyä heittäytyä kokeilevaan ja ihmettelevään värien

maailmaan. Väripajan ohjaajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat

kyky rohkaista ja innostaa osallistujia luopumaan

itsekriittisyydestä ja liiasta kontrollista. Ohjaajan kyky luoda

luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri mahdollistavat yhdessä

ihmettelyn.

https://www.mtkl.fi/uploads/2019/12/b9118fd0-

voimaannuttaviatyomenetelmia.pdf
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ONNELLINEN ELÄMÄ

Ohjaaja jakaa nuoret ryhmiin. Jokainen ryhmä keskustelee siitä,

millainen on hyvä elämä esimerkiksi 25- tai 55-vuotiaana. Mitä

siihen kuuluu, mistä se koostuu? Ryhmä piirtää paperin yläosaan

hyvän elämän tunnukset. Sitten ryhmät kirjaavat ohjeet

onnellisen elämän saavuttamiseksi. Mitä täytyy tapahtua tai

tehdä saavuttaakseen onnellisen elämän? Kenen apua tarvitaan

matkan varrella? Mitä valintoja täytyy tehdä? Ryhmät esittelevät

elämänsä ja elämänvaiheensa muille. Mitä ajattelitte tästä

harjoituksesta? Oliko vaikea muodostaa yhteinen onnellinen

elämä? Oliko matka onnellisuuteen helppo kuvitella? Miten

nuoret aikovat välillä tarkistaa, ovatko oikealla polulla kohti

onnellista elämäänsä?

ELÄMÄN PELIKORTIT

Kortit auttavat huomaamaan ja tunnistamaan omia taitoja ja

ominaisuuksia, myös kertomaan itsestään muille sellaisia

asioita, joita ei ehkä muuten tulisi kertoneeksi:

https://www.mll.fi/tehtavat/elaman-pelikortit-mina-kasitys-

ja-itsetunto/

HARJOITUKSET:

https://issuu.com/mtkl/docs/tunnekorttivihko

https://www.mahis.info/wp-

content/uploads/2018/03/HARJOITUSPANKKI.pdf

https://www.mtkl.fi/uploads/2019/12/b9118fd0-

voimaannuttaviatyomenetelmia.pdf

https://cdn.mll.fi/prod/2018/01/18155139/El%C3%A4m%C3%A4n-

pelikortit.pdf



HYVINVOIVA NUORI

HYVÄN MIELEN TREENI - VIHKO

Treeni vihko koostuu erilaisista tehtävistä, joita voi tehdä

yhdessä nuoren kanssa.  Hyvinvoiva mieli on vakaa pohja, jolle

voidaan yhdessä nuoren kanssa rakentaa tulevaisuutta. Kun

nuori tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa, vahvistaa se

hänen opiskelu- ja työelämätaitojaan. Myös tavoitteiden

asettaminen, unelmointi ja sosiaalisista suhteista kiinni

pitäminen on tällöin helpompaa. Ohjaajan opas:

https://vahvistamo.fi/wp-

content/uploads/2019/03/ohjaajanopas_tulostus.pdf

Nuoren vihko:

https://vahvistamo.fi/wp-

content/uploads/2019/04/Hyv%C3%A4n-mielen-treenivihko-

vihkotulostus.pdf

TURVAPAIKKA-HARJOTUS

Turvapaikka on nuorelle turvallinen, mielessäsi oleva

rauhallinen paikka, johon hän voi aina palata:

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaap

u/oma-apu/toivo/Audio/NMTT-Turvapaikkaharjoitus.mp3

ANKKUROINTI-HARJOITUS

Kuuntele hetki, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu, mitä kehosi

kertoo, ja ankkuroidu sitten tähän hetkeen hengityksen avulla:

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaap

u/oma-apu/toivo/Audio/NMTT-Juurruttamisharjoitus.mp3
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MIELENTERVEYDEN KÄSI

Nuoren kanssa voi piirtää käden sormineen, ja julisteen avulla

voidaan pohtia eri aihealueita sekä sitä, miten ne liittyvät omaan

elämään:

https://vahvistamo.fi/wp-

content/uploads/2019/02/Mielenterveyden-k%C3%A4si-nuor-

web.pdf

HARJOITUKSET:

https://vahvistamo.fi/tietoa-ja-materiaaleja/

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-

apu/toivo/Pages/harjoitukset.aspx

https://mieli.fi/materiaalit-ja-

koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/

TEKIJÄ: JONNA HERRANEN




