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Johdanto
Pitelet kädessäsi Vesaistoimintaan koottua virike- ja ideamateriaalia. Materiaalin
tarkoituksena on antaa uusia ideoita ja virikkeitä paikalliseen vesaistoimintaan.
Kansion alkupuolelle on koottu lukuisia tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä.
Kokeilemalla huomaat, mitkä niistä sopivat parhaiten juuri sinun käyttöösi. Kansion
loppupuoli on jaoteltu Vesaisten lapsityön tavoiteohjelman teemojen mukaan.
Näiden lapsityölle asetettujen keskeisten teemojen alle on koottu erilaisia
toteutusideoita. Monet harjoituksista sopivat moneen eri tarkoitukseen, joten
kansiota kannattaa selata ahkerasti. Materiaali on tuotettu osana Vesaisten
Keskusliiton Laadukas lapsityö -projektia.
Vesaisissa toimintaa jossa lapsi on tärkein
Lapset ovat luonnollisesti kiinnostuneita kaikista asioista, joita heidän ympärillään
tapahtuu. He haluavat oppia uusia tietoja ja taitoja jatkuvasti, siksi he harjoittelevat,
liikkuvat ja toimivat. He haluavat olla kavereiden kanssa yhdessä. Vesaistoiminnasta
lapsi, sekä myös aikuinen etsii näitä samoja asioita. Mielenkiintoista ja mielekästä
toimintaa, uusia tietoja, taitoja mukavaa porukkaa, kannustavuutta, ajanvietettä.
Toiminnan ilo onkin vesaistyön lähtökohta.
Vesaistoiminnan periaatteena on lapsia ja lapsiperheitä kiinnostavan toiminnan
järjestäminen, heidän toiveidensa kuuleminen toimintaa suunniteltaessa sekä
toteutuksessa. Toiminnan tavoitteena on tarjota uusia, iloisia ideoita, onnistumisen
riemua ja kannustavuutta kaiken toiminnan kautta. Toiminnan tarve ja sen muodot
vaihtelevat eri paikkakunnilla. Ne lähtevät osallistujien tarpeista, olivatpa he pieniä
tai vähän isompia. Usein on tehtävä sopivien toimintamuotojen hakemista ja
kokeilua, jotta toiminta saadaan käynnistetyksi ja löydetään mielekkäät
toimintamuodot. Vanhojen toimintamuotojen hiipuessa uusia toimintamuotoja
kannattaa etsiä ennakkoluulottomasti, myös lasten ideat huomioiden. Toiminnan
peruslähtökohtana on kuitenkin oltava säännöllisyys ja jatkuvuus sekä rehelliset
arvot.
Vetäjän innostus ja oma halu virittää toimimaan
Vetäjän innostus ja halu toimia vetäjänä on tärkeintä. On tärkeää, että toiminnan
vetäjä pitää lapsista ja haluaa toimia yhdessä ihmisten kanssa. Vetäjän tulee myös
tietää vastuu tehtävistään ja velvollisuuksistaan. Vetäjällä tulee olla pitkäjänteisyyttä,
tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Ohjaaja voi olla jo aikuinen, mutta voi olla, että hän ei ole kuin muutaman vuoden
ohjattaviaan vanhempi. Esimerkki vaikuttaa lapsiin voimakkaasti. Ohjaajalla, joka
itsekin on nuori, ei voi olla samanlaisia valmiuksia kasvattajana toimimiseen kuin
aikuisella. Nuoren ohjaajan tärkeimpänä tehtävänä onkin olla hyvä esimerkki
nuoremmilleen.
Lapsen tärkein elinympäristö on oma koti ja perhe. Toimintamme tukee kodin
kasvatustehtävää ja toimintamme tulee olla sopusoinnussa kodin kasvatusarvojen
kanssa. Kiinteä yhteistyö perheiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme.
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Yhteishengen ylläpito
Toiminnan tärkeä ylläpitävä voima on hyvä yhteishenki. Kun yhteishenki on hyvä
toiminta on mukavaa, kaikilla on hyvä ja turvallinen olo, toiminnan parissa viihdytään
ja mukaan on kiva tulla. Tällaisella toiminnalla on jatkuvuutta.
Hyvä yhteishenki ei synny, eikä säily itsestään. Se tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa ja
vahvistusta. Hyvä yhteishenki voi vaikuttaa pieneltä asialta silloin, kun se on
kunnossa. Mutta yhteishengen puute saattaa lopettaa koko hyvän toiminnan. Joten
yhteishengen luomiseen ja ylläpitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Vetäjällä on suuri vastuu yhteishengestä, mutta niin on myös jokaisella
vesaistoimijalla itsellään. Hyvä yhteishenki koostuu mm. oikeudenmukaisuudesta,
tasapuolisuudesta, luottamuksesta ja rehellisyydestä. Jokainen voi olla oma itsensä
ja samalla me yhdessä olemme enemmän, muodostamme ryhmän ja toimimme
yhdessä.
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Tutustumisleikkejä
Lankakerä
Ryhmä menee tiiviiseen piiriin. Yksi ryhmäläisistä saa lankakerän. Hän sanoo: ” Hei
olen Ville, kuka sinä olet?” ja heittää lankakerän eteenpäin. Lankakerän alkupää jää
ensimmäiselle leikkijälle. Se jolle lankakerä heitetään vastaa ”Hei olen Anna” ja
jatkaa edelleen heittämällä lankakerää piirissä sekä kysyy ”Kuka sinä olet?” Heittäjä
pitää edelleen kiinni yhdestä osasta lankakerää. Näin jatketaan kunnes lankakerä on
ollut kaikilla ja kaikki pitelevät siitä kiinni. Vyyhtiä lähdetään purkamaan käymällä
nimikierros takaisin päin. Viimeinen heittää lankakerän sille, jolta sen sai ja sanoo
”Heitän lankakerän Heikille”. Jotta lankakerä saadaan koottua takaisin rullalle, pitää
järjestyksen olla sama käännettynä.
Omena kiertää
Leikkijät asettuvat piiriin. Aloittaja saa käteensä omenan ja sanoo nimensä ja jatkaa:
”Minulla on omena, jonka annan Maijalle”. Seuraava sanoo: ”Olen Maija, minulla on
omena, jonka sain Matilta ja annan tämän Samille.” Nimet on tarkoitus muistaa
mahdollisimman hyvin. Näin käydään kierros loppuun. Omenan sijasta voidaan
kerätä matkakumppaneita (Olen Maija ja olen lähdössä Balille ja otan mukaani…)
yms.
Eläinnimi
Asetutaan piiriin. Osallistujat sanovat oman etunimensä ja siihen liittyvän eläimen
sekä tekevät kehollaan eläimelle tyypillisiä eleitä, ääniä tai liikkeitä. Muut piirissä
toistavat nimen ja liikkeen.
Vatsajumppa
Leikkijät makaavat piirissä jalat kohti keskustaa. Ensimmäinen nousee istumaan ja
sanoo ”Hei, minä olen Anni.” Muut leikkijät nousevat istumaan ja tervehtivät iloisesti
”Hei Anni!” Kaikki asettuvat takaisin makuulle ja Annin vieressä oikealla puolella
makaava nousee vuorostaan tervehtimään. Näin käydään kaikki leikkijät läpi
järjestyksessä.
Tutustu minuun
Leikkijät istuvat ympyrässä. Ohjaaja laittaa jonkin pienen esineen kiertämään
ihmiseltä toiselle. Esine kiertää kunnes ohjaaja sanoo ”seis”. Se, jonka kädessä
esine on, kertoo nimensä ja joitain itsestään. Kertomista voi helpottaa valmiilla
kysymyksillä joita ohjaaja voi esittää. Teemoina voi olla esim. Mikä on mielestäsi
kivoimpia asioita elämässäsi? Mikä eläin haluaisit olla? Mikä soitin haluaisit olla?
Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet vuorollaan esitellä itsensä.
Kolme asiaa minusta
Jokainen osallistuja kertoo itsestään kolme asiaa siten, että kaksi asiaa on totta ja
yksi ”valetta”. Muut yrittävät arvata mikä on totta ja mikä ei. Harjoitus sopii hyvin
ryhmälle, joka jo vähän tuntee toisiaan.
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Vessapaperin keräys
Leikkijöille annetaan vessapaperirulla ja heitä pyydetään varaamaan paperia
itselleen tarvitsemansa määrän (1-6 palaa). Kun jokainen on ottanut rullasta
haluamansa määrän paperia ohjaaja pyytää jokaista osallistujaa kertomaan itsestä
niin monta myönteistä asiaa, kuin hänellä on paperin paloja.
Muistipeli
Jokaiselle osallistujalle jaetaan kuusi korttia, joihin he kirjoittavat kuhunkin eri asioita
itsestään: etunimi, sukunimi, horoskooppi/syntymäpäivä, lempieläin, harrastus, hyvä
ystävä. Pelaajat muodostavat noin neljän hengen ryhmiä, joiden kanssa he
muistipeliä pelaavat. Jokainen ryhmän jäsen laittaa omat korttinsa pöydälle
tekstipuoli alaspäin. Peliä pelataan muistipelin tapaan. Pelaaja pyrkii nostamaan
kaksi samalle henkilölle kuuluvaa korttia. Jos hän onnistuu saa hän nostaa kortit
itselleen ja jatkaa vuoroaan. Jos paria ei löydy, kortit palautetaan pöydälle takaisin
samalle paikalle ja vuoro siirtyy seuraavalle.
Muutosten aika
Seistään piirissä kasvot keskustaan päin. Tarkkaillaan hetken aikaa toinen
toisiamme. Käännytään hetkeksi piiristä ulospäin ja muutetaan jotain yksityiskohtaa.
Käännytään takaisin piirin keskustaan päin ja arvuutellaan mitä yksityiskohtaa kukin
on muuttanut. Yritetään muistaa myös nimet.
Leikkiloruja
Suutari, räätäli, pikipöksy Pietari
mene tästä pelistä pois.
Auto ajoi kilparataa
mittari näytti kahtasataa
yksi pyörä putosi pois!
Ulle dulle dof
kink ke laade kof
ulle dulle,
kin ke laade,
ulle dulle dof.
Maalari maalasi taloa
sinistä ja punaista.
Illan tullen sanoi hän:
nyt mä lähden tästä pelistä pois!
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Liikuntaleikkejä

Halaushippa
Hippaleikissä turvana on halaus. Yksi leikkijöistä on hippa. Hippa määrää
halausryhmän koon. Ryhmän koko voi muuttua leikin aikana. Ollakseen turvassa
leikkijöiden tulee muodostaa hipan määräämän kokoinen halausryhmä. Turvassa
saa olla vain hetken, ryhmän on hajaannuttava 5 sekunnin päästä ryhmän
muodostumisesta. Leikkijä, jota hippa ensimmäisenä koskettaa, jää uudeksi hipaksi.
Laiva-vene-hyökyaalto
Maahan piirretään leikkialue, jossa on kolme viivaa. Laitimmaiset viivat ovat laiva ja
vene. Keskellä on hyökyaalto. Ohjaaja huutaa jonkun kolmesta vaihtoehdoista,
pelaajien tehtävänä on siirtyä mahdollisimman nopeasti oikealle viivalle. Jos ohjaaja
huutaa hyökyaalto, tulee pelaajien juosta keskiviivalle ja kyykistyä. Viimeinen tai
virheen tekevä tippuu pelistä pois.
Kukkotappelu
Maahan piirretään ympyrä, johon mahtuu hyvin kaksi kilpailijaa. Ympyrään asettuu
kaksi ”kukkoa”. Kumpikin laittaa kädet puuskaan ja seisoo yhdellä jalalla. Kun
leikinvetäjä sanoo ”kukkokiekuu”, alkavat kukot hypellä yhdellä jalalla pyrkien
tönimään toisiaan olkapäillään. Kukko häviää kamppailun, jos hän menettää
tasapainonsa, astuu ympyrän ulkopuolelle tai jos hän koskee käsin toiseen
kilpailijaan. Muut leikkijät käyvät vuorotellen haastamassa voittajakukkoa.
Voittajakukko ratkaistaan aina jokaisessa taistelussa erikseen. Voittaja saa jatkaa
ympyrässä.
Bakteerihippa
Yksi leikkijöistä on bakteeri, jonka kosketus tainnuttaa leikkijän makuuasentoon.
Kaksi leikkijöistä on ambulanssinkuljettajia, jotka kantavat käsistä ja jaloista
”sairastuneen ” sairaalaksi sovittuun paikkaan. Muut leikkijät voivat pelastaa kiinni
jääneen taputtamalla häntä olkapäälle.
tai
Leikitään muuten samoin, mutta ”sairastuneen” voi kuljettaa sairaalaan ketkä
tahansa kaksi leikkijää, jotka kuljettavat ”sairastuneen” käsistä ja jaloista sairaalaan.
Sairaalaan päästyään sairastunut voi jatkaa leikkiä normaalisti.
Käärmehippa
Leikkijät ovat jonossa pitäen toisiaan vyötäröstä kiinni. Jonon ensimmäinen on
käärmeen pää, joka yrittää ottaa jonon viimeistä kiinni eli häntäänsä. Jono ei saa
katketa keskeltä. Jos pää saa hännästä kiinni, tulee jonon viimeisestä pää ja leikki
jatkuu.
Kiinalainen hippa
Kiinalaisessa hippaleikissä hippa ottaa kiinni leikkijöitä koskemalla heitä vartaloon.
Paikkaan, johon hippa koski, on laitettava oma käsi. Leikkiä jatketaan juoksemalla
käsi siinä kohdassa johon hippa koski. Jos hippa onnistuu koskemaan samaa
henkilöä toistamiseen pitää hänen laittaa toinen kätensä siihen paikkaan, mihin
häntä oli koskettu ja jatkettava leikkiä molemmat kädet kiinni vartalossaan. Jos
hippa koskettaa leikkijää kolmannen kerran tulee kiinnijääneestä uusi hippa. Mitä
vaikeampiin paikkoihin (esim. nilkkaan) hippa koskee, niin sen haasteellisempaa
tulee pakenemisesta.
Vesaisten Keskusliitto ry.
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Nenähippa
Tässä hippaleikissä osallistuja on turvassa seistessään yhdessä jalalla ja pitäessään
omasta nenästään kiinni. Yksi leikkijöistä on hippa, joka yrittää saada leikkijöitä
kiinni koskettamalla häneen. Hippa ei saa kuitenkaan koskettaa sellaista, joka
seisoo yhdellä jalalla ja pitää nenästään kiinni. Tässä asennossa ei saa kuitenkaan
olla kauaa vaan juoksemaan on lähdettävä viimeistään 5 sekunnin kuluessa.
Sardiinipiilo
Yksi leikkijöistä menee piiloon muiden pitäessään silmiään kiinni. Etsijät yrittävät
löytää piiloutuneen. Leikkijä, joka onnistuu löytämään piilossa olevan, menee
samaan piiloon. Näin piilossa olijoiden määrä kasvaa pelin myötä. Viimeisestä
löytäjästä tulee uudessa leikissä piiloutuja. Leikki onnistuu parhaiten ulkona.
Pesäleikki
Leikkitilan kulmissa on pesät ja niissä emot, jotka toimivat kiinniottajina. Loput
leikkijät ovat pentuja, joita emot yrittävät ottaa kiinni. Emot yrittävät ottaa kiinni
mahdollisimman monta pentua. Kiinniotetut pennut pitää kuljettaa pesään. Lopuksi
pennut lasketaan, eniten pentuja saanut emo on voittaja.
Jähmettävät hernepussit
Jokainen leikkijä saa hernepussin, jota hänen tulee kuljettaa päänsä päällä. Ohjaaja
pyytä leikkijöitä liikkumaan eri tavoin esim. hiipien, takaperin, nopeasti, iloisesti,
laahustaen yms. Jos leikkijän hernepussi tippuu hänen päänsä päältä, täytyy hänen
jähmettyä paikoilleen. Toisen leikkijän pitää poimia hernepussi ja asettaa se jälleen
jähmettyneen leikkijän pään päälle. Auttajan hernepussi ei saa myöskään tippua.
Leikin tarkoituksena on muiden auttaminen, jotta he eivät joutuisi olemaan
jähmettyneinä.
Pallottaja
Kaksi tai useampia leikkijöitä asettuu seinän viereen ja pitää kiinni seinästä joko
kädellä tai jalalla nojaten. Polttajaksi valittu yrittää osua seinästä kiinni pitäviin
leikkijöihin pehmeällä pallolla. Leikkijät eivät saa väistellessään irrottaa otettaan
seinästä. Jos polttaja osuu leikkijää pallolla vyötärön alapuolelle, niin osuman
saaneesta tulee uusi pallon heittäjä.
Pesänryöstö
Piirretään pelialue maahan. Jaetaan osallistujat ryhmiin. Ryhmät piirtävät itselleen
pesän. Pesään sijoitetaan esim. hernepusseja niin paljon kun pesässä on asujia.
Tehtävänä on juosta toiselle pesälle, ottaa sieltä mukaan yksi hernepusseista ja
kuljettaa se edelleen kotipesään. Saavuttuaan kotipesään osallistuja lähettää
seuraavan matkaan. Peliä jatketaan kunnes joukkue saa toisen joukkueen pesän
tyhjäksi tai määrätty aika loppuu. Lopuksi lasketaan kenellä on eniten hernepusseja.
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Eri tapoja muodostaa ryhmiä
Kyselyleikki
Jokaisen leikkijän selkään kiinnitetään maalarinteipillä jonkin eläimen/esineen nimi.
Jokainen yrittää kyselemällä selvittää, mitä teipissä lukee. Kysymyksiin saa vastata
vain sanomalla kyllä tai ei. Jos leikin avulla halutaan muodostaa ryhmiä tulee kutakin
eläintä/esinettä olla sen verran kuin ryhmään halutaan jäseniä. Leikki loppuu kun
kaikki ovat löytäneet ryhmänsä.
Parikortit
Muodostetaan parit/ryhmät siten, että jokainen osallistuja saa kortin, jolle hänen
tulee etsiä pari. Parit voivat olla esimerkiksi kaksi samanlaista kuvaa tai yhteenlasku
ja tulos tai kaksi tavua, joista tulee sana, kun tavut yhdistää.
Viisi jalkaa, kolme kättä…
Musiikin alkaessa soimaan osallistujat kävelevät ympäri huonetta satunnaisesti. Kun
musiikki loppuu ohjaaja antaa käskyn: muodostakaa neljän hengen ryhmä, jossa on
kolme jalkaa, viisi kättä, yksi peppu ja otsa maassa. Ohjaaja voi keksiä monenlaisia
variaatioita ryhmien muodostamisesta. Muutaman tällaisen tehtävän jälkeen jäädään
muodostuneisiin ryhmiin.
Eläinryhmät/ammattiryhmät
Osallistujat saavat lapun, jossa lukee jonkin eläin tai ammatti. Eläin/ammattiryhmiä
keksitään sen mukaan, kuinka monta ryhmää halutaan muodostaa. Lappua ei saa
näyttää toisille. Kun kaikki tietävät oman eläimensä/ammattinsa, yritetään löytää
muut samat eläimet/ammatit näyttelemällä sitä. Kun oman ryhmän jäsenet on
löydetty, jäädään muodostuneisiin ryhmiin.
Palapeli
Postikortteja leikataan niin moneen osaan kuin ryhmään tarvitaan jäseniä. Palat
sekoitetaan ja jokainen osallistuja saa yhden palan. Tehtävänä on etsiä muut
ryhmänjäsenet, joilla on saman kortin paloja. He muodostavat yhden ryhmän.
Ryhmien muodostaminen ominaisuuksien mukaan
Kävellään ympäri tilaa ja muodostetaan tietyn suuruisia ryhmiä sen mukaan, onko
ryhmän jäsenillä esim. samanlaiset housut, samanlaiset kengät, samanväriset
silmät, sama syntymäkuukausi/vuosi, sama lempiruoka yms. Jakautumista voidaan
tehdä useamman kerran, jolloin se toimii samalla lämmittelynä yhteiselle
työskentelylle. Viimeisellä kerralla ryhmän koko on työskentelyyn tarvittavan ryhmän
koko.
Atomit
Liikutaan vapaasti tilassa. Ohjaaja kertoo valitsemansa numeron ja ruumiinosan
(esim. kolme ja pikkurilli). Osallistujat muodostavat ryhmät luvun mukaan ja
koskevat toisiaan mainitulla ruumiinosalla. Ohjaaja antaa muodostuneille ryhmille
kysymyksen väittämän tai keskustelun aiheen. Kun oikea vastaus on käyty läpi,
ryhmä hajoaa ja osallistujat jatkavat liikkumista tilassa, kunnes ohjaaja sanoo uuden
numeron ja ruumiinosan.
Vesaisten Keskusliitto ry.

TAUKOLEIKKEJÄ
Sivu 10

Taukoleikkejä
Hei keho!
Harjoitus on sopivaa taukoliikuntaa ja rentoa hassuttelua.
Seiso jalat pienessä haara-asennossa.
Ravista oikeaa kättäsi ja sano ”Hei käsi.” Sano sitten ”Hei” myös vasemmalle
kädelle. Ravista oikeaa jalkaasi ja sano ”Hei jalka.” Sano ”Hei” myös vasemmalle
jalalle. Ravista lantiotasi ja sano sillekin ”Hei”. Jatka ravistelua ja sano:
”Hei takamus. Hei vatsa. Hei polvet. Hei kyynärpäät. Hei olkapäät.”
Heiluta nenääsi ja sano sille ”Hei”. Läpsytä sormenpäillä korvalehtiäsi ja sano ”Hei”.
Sano ”Hei” kaikille kehon osillesi, joita haluat ravistella. Sanokaa kaikki yhteen
ääneen: ”Hei.” Sano vielä ”Hei” koko kehollesi.
Joko olisit hereillä? Sano sitten ”Hei” lähellä oleville ystävillesi.
Sammakkoleikki
Leikkijät seisovat piirissä. Yksi leikkijä on piirin keskellä. Keskelläolija on suuri
sammakko, joka tahtoo syödä kärpäsen. Hän osoittaa jotakuta piirissä ja sanoo
”slurp”. Suuren sammakon osoittama leikkijä menee kyykkyyn ja hänen molemmilla
puolillaan olevat leikkijät yrittävät mahdollisimman nopeasti osoittaa toisiaan ja
sanoa ”slurp”. Hävinnyt leikkijä joutuu pelistä pois. Leikkijä, joka meni ensin
kyykkyyn saa nousta ylös ja jatkaa pelissä. Suuri sammakko valitsee taas uuden
leikkijän, jota osoittaa sanoen ”slurp”. Peliä jatketaan kunnes on enää kaksi leikkijää
jäljellä. Tällöin on suuren kaksintaistelun vuoro. Leikkijät asettuvat selät vastakkain.
Suuri sammakko kertoo, millä luvulla saa kääntyä. Luku voi olla esim. 10. Kun Suuri
sammakko sanoo jonkin muun kuin sovitun luvun, astuvat leikkijät askeleen
eteenpäin. Kuullessaan sovitun luvun kaksintaistelijat kääntyvät ja sanovat
mahdollisimman nopeasti ”slurp”. Nopeampi leikkijä voittaa pelin.
Leikkiä voidaan leikkiä myös tutustumisleikkinä, jolloin täytyy sanoa leikkijän nimi
jolle sanoo ”slurp” esim. ”slurp Maija”
Paperitorni
Pienryhmälle annetaan pino paperia. Ryhmän tehtävä on rakentaa muutamassa
minuutissa (3-5 min) mahdollisimman korkea torni papereista. Muuta ohjeistusta ei
anneta. Tämä harjoite toimii hyvin nk. välipalana, jolloin ajatukset siirtyvät hetkeksi
meneillään olevasta asiasta papereihin.
Hei, olen Salla! -hassutteluleikki
Leikin vetäjä kertoo rytmikkäästi: ”Hei olen Salla, olen töissä nappitehtaalla. Erään
kerran tapasin herran joka kysyi olenko hassu, en!” Leikkijät toistavat perässä.
Ohjaaja lisää aina lauseeseensa liikkeen, leikkijät toistavat sanat ja liikkeet yhdessä
ohjaajan jälkeen.
Liikkeet:
Oikeaa kättä edessä pyörittäen ja rytmikkäästi sanoen: ”Hei olen Salla, olen töissä
nappitehtaalla. Erään kerran tapasin herran joka kysyi olenko hassu, en!”
Oikeaa ja vasenta kättä pyörittäen ja rytmikkäästi sanoen: ”Hei olen Salla, olen
töissä nappitehtaalla. Erään kerran tapasin herran joka kysyi olenko hassu, en!”
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Oikeaa ja vasenta kättä, sekä oikeaa jalkaa pyörittäen ja rytmikkäästi sanoen: ”Hei
olen Salla, olen töissä nappitehtaalla. Erään kerran tapasin herran joka kysyi olenko
hassu, en!”
Oikeaa ja vasenta kättä ja oikeaa sekä vasenta jalkaa pyörittäen ja rytmikkäästi
sanoen: ”Hei olen Salla, olen töissä nappitehtaalla. Erään kerran tapasin herran joka
kysyi olenko hassu, en!”
Oikeaa ja vasenta kättä ja jalkoja sekä päätä pyörittäen ja rytmikkäästi sanoen:
”Hei olen Salla, olen töissä nappitehtaalla. Erään kerran tapasin herran joka kysyi
olenko hassu, en!”
Oikeaa ja vasenta kättä ja jalkoja sekä päätä pyörittäen ja kielen ulos työntäen ja
kieli ulkona rytmikkäästi sanoen: ”Hei olen Salla, olen töissä nappitehtaalla.
Erään kerran tapasin herran joka kysyi olenko hassu, en!”

Ryhmäytymisharjoituksia
Piirrosviesti
Leikkijät jaetaan samankokoisiin ryhmiin. Ryhmät asettuvat vierekkäin jonoihin.
Jonojen ensimmäisillä on joko kynä ja paperia tai taulu ja taululiitu. Leikin ohjaaja
käy kuiskaamassa jonoissa viimeisenä oleville jonkin sanan, esim. sydän tai kukka.
Jonon viimeinen piirtää kuvan seuraavan leikkijän selkään. Näin jatketaan kunnes
piirros tulee jonossa ensimmäiselle. Hän puolestaan piirtää kuvan paperille tai
taululle. Ohjaaja kertoo lopuksi aiheen jonka hän antoi.
Solmu
Osallistujat menevät jonoon ja ottavat toisiaan kädestä kiinni. Yksi jää ulkopuolelle
jonon selvittäjäksi. Hän poistuu hetkeksi kauemmaksi. Sillä aikaa jonon
ensimmäinen lähtee viemään jonoa solmuun, kulkien eri reittejä käsien yli ja ali. Muu
jono seuraa häntä. Kun solmu on valmis, kutsutaan paikalle selvittäjä.
Fiilisjana
Tehdään maahan jana (esim. maalarinteipillä). Janan toinen pää on negatiivisten
tunteiden pää ja toinen positiivisten tunteiden pää, keskikohta on tunteilta neutraali.
Osallistujat menevät seisomaan janan päälle kohtaan, sen hetkisen tunteensa
mukaan. Jos olo on väsynyt ja ärtyisä menee osallistuja valintansa mukaan janan
negatiiviselle puolelle seisomaan. Jos olo on iloinen ja energinen menee osallistuja
positiiviselle puolelle. Tehtävän lopuksi kukin kertoo vuorollaan omista
tunnelmistaan. Harjoitus on hyvä keino päästä selville sen hetkisistä tunnelmista,
esimerkiksi yhteisen tuokion aluksi tai sitä voidaan käyttää palautteena ja
purkukeinona jonkin harjoituksen jälkeen. Sama jana voidaan toistaa myös lopuksi.
Tulenliekki kertoo
Jokainen ryhmäläinen sytyttää vuorollaan tulitikun. Liekin palaessa hän kertoo
nimensä sekä jotain sen hetkisestä elämästään ja tunnelmistaan. Voidaan toteuttaa
myös kynttilöiden kanssa siten, että jokainen sytyttää kynttilän ja kertoo lyhyesti
kuulumisiaan ja tunnelmiaan. Kynttilät saavat jäädä palamaan.
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Suomen kartta
Kuvitellaan lattialle Suomen kartta. Ryhmän jäsenet menevät seisomaan sinne
kohdalle karttaa, mistä ovat kotoisin. Jokainen kertoo paikasta, jossa hän seisoo.
Kerrottuaan kotipaikkakunnastaan, hän kulkee paikkaan, jossa nyt asuu. Samalla
hän voi kertoa paikoista ja tapahtumista matkan varrella.
Paperi kuudessa osassa
Jokaiselle osallistujalle annetaan paperi, joka jaetaan kuuteen osaan. Yläruuduille
annetaan otsikot: lapsuus, koulutus/työ, merkittävä tapahtuma. Alaruuduille tulevat
otsikot: nuoruus, nykyisyys, tulevaisuus. Jokainen kirjoittaa piirtää, kuvioi, symboloi
ruutuihin asioita, tapahtumia, tunnelmia tms. otsikoiden alle. Tuotokset esitellään ja
jaetaan muulle ryhmälle.
Nimestä tarinoiksi
Oma nimi tai joku muu mieleen tuleva sana (esim. Vesaiset) kirjoitetaan pystyyn
paperille. Sen jälkeen näiden kirjaimien ympärille kirjoitetaan runo tai tarina siten,
että kyseiset kirjaimet esiintyvät jossain kohtaa lausetta. Esitetään runot ja tarinat.
Esineet kertovat ryhmästä
Muodostetaan pieniä ryhmiä (noin 4-5 hlöä). Ryhmissä jokaiselta kerätään yksi
esine, joista luodaan ryhmän yhteinen esittelytarina. Tarinat esitetään muille sanoin,
elein tai liikkein.
Makkarat pussissa
Muodostetaan pienryhmiä. Ohjaaja pyytää pienryhmiä olemaan kuin: makkarat
pussissa, linnunpoikaset pesässä, silakat verkossa, muurahaiset työssä, kurkilauma,
liikenneruuhka, jouluruuhka tavaratalossa, hiekkalaatikossa, ampiaispesässä,
ananasrenkaat säilykepurkissa, oravat puussa.
Harjanvarsi
Tähän leikkiin tarvitaan harjanvarsi tms. Leikkijät asettuvat seisomaan vastakkain
harjanvarren molemmin puolin ja laittavat etusormet lomittain. Tarkoituksena on
kannatella keppiä etusormien varassa ja yrittää laskea keppi yhdessä alas maahan.
Harjoitus edellyttää ryhmältä yhteistä rytmiä ja yhteistyötä. Harjoitusta toistetaan,
kunnes varsi saadaan laskettua alas siten, että kaikkien kosketus varteen säilyy.
Solmun teko
Tähän leikkiin tarvitaan pitkä köysi. Köydestä tulee oikean pituinen kun jokaista
osallistujaa kohden varaa köyttä noin metrin ja sen lisäksi vielä noin kaksi metriä
ylimääräistä. Lisäksi tarvitset vielä maalarinteippiä, jolla voit merkitä köyden
puolivälin. Harjoitukseen osallistuvat ottavat kiinni köydestä tasavälein keskikohdan
molemmin puolin. Keskimmäiset jäävät noin metrin etäisyydelle teipistä. Ryhmän
tarkoituksena on tehdä köyteen solmu mahdollisimman lähelle keskikohtaa
irrottamatta otettaan köydestä.
Luottorinki
Tähän leikkiin tarvitaan pitkä, paksu köysi, noin yksi metri osallistujaa kohden.
Köysi sidotaan päistään yhteen. Leikkijät asettuvat ympyrään tasaisin välein pitäen
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köydestä kiinni. Leikkijät nojaavat kevyesti taaksepäin, jolloin he voivat tuntea
ryhmän voiman ja huomata, että jokaisen on tärkeää olla harjoituksessa mukana.
Jos taas ryhmä astuu askeleen eteenpäin, ryhmä aistii epävarmuuden.
Muunnelmina harjoituksessa voidaan kokeilla, että ryhmä muodostaa köydellä esim.
tasasivuisen kolmion tai muun haluamansa kuvion.
Kuvallinen kohtaaminen ryhmässä
Tähän tehtävään tarvitaan iso paperi (2,5m x 2m) ja värikyniä/maalaustarvikkeita.
Harjoitus toimii parhaiten alle 12 hengen ryhmässä.
Paperi asetetaan lattialle. Jokainen osallistuja liikkuu puhumatta paperin ympärillä
hetken aikaa ja valitsee itselleen paikan. Paikan löydyttyä kuljetaan vielä paperin
ympärillä ja varmistellaan, että löytynyt paikka tuntuu oikealta suhteessa muihin
ryhmäläisiin. Osallistujat asettuvat seisomaan valitsemaansa paikkaan, jokainen
piirtää itsensä ympärille ympyrän. Kukin koristelee oman ympyränsä sisustan
haluamallaan tavalla. Sekä oman ympyrän että muiden ympyröiden ympäristöä saa
maalata ja koristella. Maalaukselle voi antaa nimen. Kuvien piirtämisen jälkeen
jokainen pohtii itsekseen kysymyksiä ja purkaa näin omaa prosessiaan.
-

Onko hyvä olla tässä roolissa ja tässä ryhmässä?
Kuinka altis on tulemaan hyväksikäytetyksi? Osaanko sanoa ei?
Ovatko rajat sellaiset, jollaisten haluat niiden olevan?
Miltä omat rajat tuntuvat?

Mielikuvitusleikkejä
Tunnepatsaat
Osallistujat kävelevät rauhallisesti leikkitilassa musiikin soidessa taustalla. Kun
musiikki loppuu, ohjaaja sanoo jonkin tunnetilan (ilo, viha, suru, väsynyt jne).
Osallistujat jähmettyvät patsaaksi ja yrittävät kuvata tunnetta omalla vartalollaan.
Leikki jatkuu kun musiikki laitetaan jälleen päälle.
Kuvanveistäjä
Osallistujat muodostavat parit. Pareista toinen toimii kuvanveistäjänä, toinen
patsaana. Patsasta esittävä kuiskaa kuvanveistäjälle pari tunnetta, mitä hän on
kokenut kuluneen päivän aikana. Kuvanveistäjän tehtävänä on muovailla patsaasta
tunnetta kuvaava patsas. Kun patsaat ovat valmiita, yritetään arvata mitä tunnetilaa
patsaat esittävät.
Tarinan selvittäminen
Valitaan neljä leikkijää, jotka poistuvat huoneesta. Ohjaaja lukee huoneeseen
jääneille lyhyen tarinan. Ensimmäinen osallistuja kutsutaan sisään. Ohjaaja esittää
tarinan tälle käyttämättä puhetta. Seuraava leikkijä kutsutaan sisälle, jolloin tämä
edellinen leikkijä esittää tarinan, jonka hän näki uudelle leikkijälle. Näin jatketaan
kunnes kaikki neljä ovat nähneet ja tehneet oman versionsa tarinasta. Viimeinen
sisään tulija esittää tarinan yleisölle. Lopuksi alkuperäinen tarina luetaan ääneen ja
esitetään kaikille.
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Tuhatjalkainen
Ohjaaja sanoo jonkin eläimen ja leikkijät muodostavat ryhmiä siten, että jalkoja on
yhtä monta kuin kyseisellä eläimellä. Linnuilla on kaksi jalkaa, nisäkkäillä neljä,
hyönteisillä kuusi ja hämähäkeillä kahdeksan. Kun ryhmä on muodostettu, se lähtee
liikkumaan lajille ominaiseen tapaan. Leikki jatkuu kun ohjaaja sanoo seuraavan
eläimen. Ohjaaja voi pyytää leikkijöitä muodostamaan lopuksi myös tuhatjalkaisen.
Eläinleikki
Leikkijät valitsevat itselleen parin ja eläinroolin. Toinen parista voi olla esim. hiiri ja
toinen leijona. Parit asettuvat toisiaan vasten jonkin matkan päähän siten, että
leikkijöistä muodostuu kaksi vastakkaista riviä. Toinen pareista istuu ja toinen
seisoo. Seisoja lähestyy istuvaa pariaan yrittäen liikkua esittämälleen eläimelle
tyypilliseen tapaan yrittäen sanoa monin eri tavoin kehonkieltä käyttäen KYLLÄ.
Istuja esittää omaa eläintään ja koettaa torjua lähestyjän erilaisin keholla välitettävin
viestein ja sanoen EI. Istuvan edessä on merkki, jota seisoja ei saa ylittää ja joka
muodostaa turvarajan. Osia vaihdetaan.
Kosketuspussi
Ohjaaja laittaa erilaiselta tuntuvia materiaaleja kangaspussiin (esim. silkkiä,
hiekkapaperia, säkkikangasta, huopaa). Lapset saavat tunnustella sormillaan pussin
sisältöä sisälle katsomatta ja kertoa tuntemuksistaan muille.
Mielikuvituspallo
Osallistujat asettuvat rinkiin. Ohjaaja valitsee jonkun, jolle haluaa heittää
mielikuvituspallon. Hän sanoo: ”Tämä on tennispallo”, ja heittää pallon jollekin.
Pallon vastaanottaja jatkaa sanomalla esim. ”Tämä on juomalasi” ja heittää se
edelleen jollekin. Mielikuvitusesineitä heitellään kunnes jokainen on saanut sen
ainakin kerran. Kiinniottajan reagointiin vaikuttaa se, mitä hänelle heitetään, tiskirätti
vai elävä kala.
Tiikeri
Ohjaaja laittaa pöydälle liuskoja, joissa jokaisessa on eri sana. Yhdessä lukee
TIIKERI. Muutama leikkijä poistuu hetkeksi paikalta ja muut istuvat sekoitettujen
sanojen ympärillä ja tarkkailevat koska leikkijät nostavat sanan TIIKERI. Leikkijät
tulevat sisään ja alkavat nostamaan vuorotellen paperiliuskoja pöydältä. Kun leikkijä
ottaa TIIKERI –lapun, kaikki huutavat ”TIIKERI!”. Voittaja on se, joka kerää eniten
lappuja ennen kuin nostaa lapun jossa lukee tiikeri.

Vesaisten Keskusliitto ry.

ILLANVIETTOLEIKKEJÄ
Sivu 15

Illanviettoleikkejä
Umpisolmu
Leikkijät menevät mahdollisimman tiiviiseen kasaan ja sulkevat silmänsä. Kaikki
nostavat kädet ylös ja etsivät sokkoina itselleen kaksi vapaata kättä ja ottavat niistä
kiinni. Kun jokainen on löytänyt itselleen käsiparin, avataan silmät ja yritetään
selvittää solmu auki käsiä irrottamatta. Kun kaikki seisovat piirissä eikä yhtään käsiä
ole ristissä on suoritus valmis.
Höyhenkisa
Tähän leikkiin tarvitaan värillisiä höyheniä.
Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka asettuvat seisomaan riveihin
vastakkaisille seinustoille. Jokainen joukkueen jäsen saa höyhenen joukkueen
valitseman nimikkovärin mukaan. Lähtömerkistä joukkueen jäsenet lähtevät
puhaltamaan omaa höyhentään kohti vastakkaista seinää. Vastajoukkueen
höyheniä saa puhaltaa myös taaksepäin. Nopeammin perille päässyt joukkue
voittaa.
Pahvilappujuoksu
Tähän leikkiin tarvitaan pahvilappuja tai muita vastaavia papereita.
Huoneeseen merkitään lähtö- ja maaliviiva. Jokainen leikkijä saa kolme
pahvilappua, joille heidän jalkansa mahtuu. Leikkijät asettuvat lähtöviivalle niin, että
heidän vasen jalkansa on yhden ja oikea toisen lapun päällä. Kolmas lappu heillä on
kädessään. Lähtömerkin jälkeen kädessä oleva lappu laitetaan eteen maahan ja
sille astutaan, poimitaan vapaaksi jäänyt lappu ja sijoitetaan se eteen. Leikkijät
etenevät lapuille astuen kohti maalia. Lattialle ei saa astua. Leikki voidaan järjestää
myös joukkueissa viestikilpailuna.
Nappien kätkeminen
Tähän leikkiin tarvitaan nappeja, karkkeja tms. 20-30 kpl
Ohjaaja kätkee huoneeseen noin 20-30 nappia tai muuta pientä esinettä.
Leikkijöiden tehtävänä on etsiä mahdollisimman monta kätkettyä esinettä tietyssä
ajassa. Voidaan pelata sekä yksilö- että joukkuekisana.
Ei, juu, vaarinhousut
Yksi leikkijöistä valitaan kyselijäksi. Muut leikkijät saavat istua mihin tahtovat.
Kyselijä kiertää leikkijöiden luona, kumartaa jollekin leikkijöistä ja esittää hänelle
mahdollisimman hassun kysymyksen, johon on vaikea vastata kieltävästi. Jos
leikkijä kuitenkin onnistuu vastaamaan nauramatta ”ei”, esittää kyselijä uuden
kysymyksen. Tähän leikkijän pitää vastata ”juu”. Jos vielä tähänkin hän pystyy
vastaamaan nauramatta, kysyy kyselijä vielä kolmannen kysymyksen. Tähän
leikkijän on vastattava ”vaarinhousut”. Jos vastaaja pysyy vakavana koko ajan, on
kyselijän kumarrettava ja aloitettava kyseleminen uudestaan jostakin toisesta
leikkijästä. Se leikkijä, joka antaa väärän vastauksen tai nauraa, vaihtaa kyselijän
kanssa paikkaa.
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Laulun arvaaminen
Yksi leikkijöistä valitaan laulun arvaajaksi. Hän poistuu huoneesta hetkeksi. Muut
leikkijät valitsevat sillä aikaa tutun laulun, jonka sanat he jakavat keskenään niin,
että jokaisen sanottavaksi tulee yksi sana. Kun sanat on jaettu, kutsutaan arvaaja
sisälle. Hän esittää jokaiselle vuorotellen kysymyksen. Kysymykseen pitää vastata
niin, että leikkijälle annettu sana esiintyy vastauksessa samassa muodossa kuin se
on laulussa. Se leikkijä, jonka vastauksesta arvaaja keksii laulun saa vuorostaan
ryhtyä arvaajaksi.
Maa, ilma, vesi, tuli
Leikkijät asettuvat istumaan tuoleille piiriin. Yksi leikkijöistä jää kyselijäksi ja menee
piirin kulkemaan piirin sisään. Yhtäkkiä kyselijä pysähtyy jonkin osallistujan eteen,
sanoo ilma ja alkaa välittömästi laskea kymmeneen. Vastaajalla on siis kymmenen
sekuntia aikaa keksiä jokin lentokykyinen eläin. Jos vastaaja ehtii vastata ennen
kuin aika on kulunut loppuun, kyselijä jatkaa matkaa. Kun kyselijä sanoo maa, pitää
vastaajan keksiä jokin maalla elävä eläin. Jos kyselijä sanoo vesi, tulee vastaajan
sanoa jokin vesieläin. Jos vastaaja ei ehdi vastata kysymykseen, tulee hänestä uusi
kyselijä. Kyselijän sanoessa ”tuli” tulee kaikkien vaihtaa paikkaa, tällöin myös
kyselijä saa yrittää löytää itselleen paikan tuoleilta. Se, joka jää tuolitta, on seuraava
arvuuttelija.
Hullunkuriset lauseet
Leikkijät istuvat tuoleille piiriin. Jokainen keksii jonkin työn tai askareen ja kuiskaa
sen vasemmanpuoleisen vierustoverinsa korvaan. Sitten jokainen keksii vielä jonkin
työkalun, jonka hän kuiskaa oikeanpuoleisen vierustoverinsa korvaan. Kun kaikki
ovat tehneet näin, aloitetaan kierros. Jokainen kertoo vuorotellen, mitä työtä hänen
pitää leikisti tehdä ja millä työkalulla. Esimerkiksi: ”Minun pitää rakentaa talo
kauhalla.” Minun pitää ajaa taksia kaulimella.” Tuloksena on hassunkurisia lauseita.
Tästä leikistä saa helposti myös hupaisan esittäytymisleikin lisäämällä esittelyn
lauseen alkuun.
Mur
Leikkijät asettuvat piiriin. Joku alkaa leikin sanomalla luvun yksi. Leikki etenee niin,
että muut sanovat vuorotellen seuraavan luvun. Kaikki ne luvut, jotka ovat jaollisia
kolmella tai päättyvät kolmoseen, on korvattava sanomalla ”mur”. Se joka sanoo
väärin, tippuu pois leikistä. Leikkiä jatketaan kunnes voittaja selviää.
Neljä seinää
Huoneen seinät nimetään esimerkiksi näyttelijän, kirjailijan, urheilijan ja muusikon
seiniksi. Ohjaaja sanoo kuuluvasti jonkin henkilön nimen (näyttelijä, kirjailija,
urheilija, muusikko). Kun hän sanoo esimerkiksi Eino Leino, kääntyvät leikkijät
kirjailijan seinään päin. Jos joku kääntyy väärään suuntaan, tippuu hän pois pelistä.
Viimeiseksi jäänyt voittaa.
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Muotinäytös
Tähän hauskaan muotinäytökseen tarvitaan sukkia, sukkahousuja, kelloja,
teepusseja, villalankoja, muovi/paperipusseja, hakaneuloja ja taustamusiikkia.
Lisäksi tarvitaan leikinohjaaja, puvustajia ja juontaja sekä malleina toimivia
esittelijöitä. Kun esiintyjät ovat piilossa pukeutuneet, ohjaaja kuuluttaa yleisölle, että
muotinäytös alkaa. Kun mannekiinit yksi kerrallaan astuvat piilosta yleisön eteen,
ohjaaja esittelee näytösasut näyttävästi kuuluttaen.
Esimerkkejä:
- Sukkahousut: Pitkiin housuihin kiinnitetään hakaneuloilla erilaisia sukkia.
- Kellohame: Hameeseen kiinnitetään erilaisia kelloja (rannekelloja,
herätyskelloja, lehmänkelloja yms.)
- Teepaita: Paitaan kiinnitetään teepusseja, tyhjiä teepakkauksia, teesihtejä.
- Villapaita: Paitaan kiinnitetään joko villalangan pätkiä tai villalankakeriä.
- Pussihousut: Housuihin kiinnitetään muovipusseja, pakastepusseja,
paperipusseja yms.
Aarteen metsästys
Leikissä etsitään aarretta vihjelappujen avulla. Aarre voi olla mikä tahansa pieni
yllätys. Ohjaaja tekee 4-5 vihjelappua, joiden perusteella leikkijät etsivät aarretta.
Laput sijoitetaan piiloihin vihjeiden mukaisesti. Ensimmäinen vihjelappu annetaan
suoraan leikkijöille.
Vihjeet voivat olla tämäntapaisia ja niitä voi keksiä tarpeen mukaan lisää:
- Mitkä sujautetaan jalkaan sateella? (seuraava lappu löytyy kumisaappaista)
- Täällä hikoillaan? (seuraava lappu löytyy saunasta)
- Jos tämän tiedät sinä, voi sinua nukuttaa ehkäpä… (seuraava lappu löytyy
sängystä)
- On siinä nappulaa monta ja tietoa tavatonta... (seuraava lappu löytyy
tietokoneen näppäimistön tai hiirimaton alta)
- Tätä voi käyttää Nella, mutta sen nimi on kyllä h…..? (Aarre löytyy uunista)
Siksi koska
Osallistujat asettuvat piiriin. Aloittaja keksii jonkin yksinkertaisen lauseen esim.
”Kävin eilen ulkona.” Seuraava osallistuja kertoo miksi esim. ”Koska piti ulkoiluttaa
koiraa.” Kolmas jatkaa seuraavalla selityksellä ”…koska olemme palanneet lomalta.”
Seuraava osallistuja keksii jälleen uuden alun ja toiset kaksi jatkavat, kunnes syiden
ja seurausten ketju on kolmessa tasossa.
Kätkössä oleva esine
Osallistujat muodostavat piirin, jonka keskelle valitaan yksi tai kaksi osallistujaa.
Piirissä olevat alkavat kierrättää jotain pientä esinettä kädestä käteen, niin että
keskellä olijat eivät huomaa sitä. Piirissä olijat tekevät käsillään jatkuvasti hämääviä
siirtoliikkeitä, joilla he pyrkivät siihen, että keskellä olijat eivät saisi selville, missä
esine kiertää. Keskellä olijat puolestaan yrittävät ratkaista sen, missä esine on
menossa. Uudeksi arvaajaksi joutuu se, jonka kohdalla esine löytyi.
Leikin voi toteuttaa pienemmällä porukalla siten, että leikkijät jaetaan kahteen
joukkueeseen ja he asettuvat istumaan toisiaan vastakkain. Toinen joukkue saa
jonkin pienen esineen, jota he kierrättävät kädestä käteen mahdollisimman
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hämäävästi. Kun joku toisesta joukkueesta sanoo ”kädet pöydälle”, nostavat kaikki
nyrkkinsä pöydälle. Arvausvuorossa oleva joukkue yrittää avata vastustajajoukkueen
nyrkit siten, että viimeiseksi jää nyrkki jossa esine on. Jos se onnistuu joukkue saa
esineen. Muussa tapauksessa arvuuttelu jatkuu.
Yhtäläisyydet ja erot
Osallistujat istuvat piirissä. Jokainen leikkijä kuiskaa sekä vasemmalla että oikealla
puolella istuvalle vierustoverille eri sanan (asia tai esine). Kun kaikki leikkijät ovat
saaneet kaksi sanaa, lausuu kukin vuorollaan saamansa sanat ääneen ja mainitsee
yhden yhtäläisyyden ja yhden eron sanojen välillä. Jos sanat ovat esim. auto ja
avain, niin yhtäläisyydeksi voi sanoa, että molemmissa on metallia.
Hymyn heitto
Osallistujat istuvat piirissä. Joku alkaa hymyillä, vetää kädellään hymyn pois
kasvoiltaan ja heittää sen jollekin piirissä istuvalle. Hymyn vastaanottanut henkilö
saa hymyillä hetken, jonka jälkeen hän vetää hymyn kasvoiltaan ja heittää se
seuraavaksi jollekin muulle. Leikin idea on siinä, että vain yksi saa hymyillä
kerrallaan. Se joka hymyilee oman vuoron ulkopuolella, tippuu pois pelistä.
Läpsy
Osallistujat muodostavat piirin, johon kukin asettuu kontalleen. Kämmenet ovat
maassa siten, että omien käsien välissä on kummankin vierustoverin toinen käsi.
Leikin aloittaja läpsäyttää omalla kädellään kerran lattiaa. Se kenen käsi on
seuraavana läpsäyttää ja leikki jatkuu. Läpsäytykset kulkevat viestinä piirissä
eteenpäin. Jos joku läpsäyttää kaksi kertaa, suunta vaihtuu. Se joka läpsäyttää
väärään aikaan joutuu pelistä pois.
Tsik, Tsäk, boing
Leikkijät seisovat piirissä. Yksi leikkijä aloittaa leikin ottamalla kontaktia johonkin
toiseen leikkijään. Kontaktinotto tapahtuu siten, että sormella osoitetaan jotakuta ja
sanotaan TSIK, jos henkilö on toisella puolella piiriä, TSÄK, jos henkilö on hänen
vieressä. BOING sanalla voi antaa vuoron takaisin viestin lähettäjälle. Viesti
yritetään saada kulkemaan mahdollisimman nopeasti leikkijöiden kesken. Peli
voidaan toteuttaa myös siten, että virheen tehnyt leikkijä tippuu aina pois.
Pommi
Leikkijät seisovat valitsemassaan paikassa. Jokainen valitsee mielessään jonkun
henkilön pommiksi, jota pelkää ja jonkun toisen suojakseen, joka turvaa pommilta.
Sitten lähdetään liikkeelle. Jokainen yrittää päästä sellaiseen paikkaan, jossa on
suoja hänen itsensä ja pommin välissä.
Harmonia
Leikkijät hajaantuvat eri puolille huonetta. Jokainen valitsee mielessään kaksi
henkilöä ja yrittää löytää sellaisen paikan, josta on yhtä pitkä matka kummankin luo.
Leikistä tulee paljon liikettä, koska jokainen yrittää löytää paikkansa
samanaikaisesti.
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Kyykky
Leikkijät seisovat piirissä. Tehtävänä on toimia siten, että kolme henkilöä on
kyykyssä ja muut seisovat. Kun joku kyykyssä olevista nousee ylös, joku toinen
menee kyykkyyn. Tarkoituksena on, että kyykyssä olija vaihtuu jatkuvasti. Peli
vaikeutuu, kun kyykyssä olijoita pitääkin olla samanaikaisesti neljä.
Kypärä, jalkapallo, tennispallo, tyhjä juomatölkki
Leikkijät asettuvat piiriin. Piiriin laitetaan kiertämään neljä eri esinettä (esimerkiksi
kypärä, jalkapallo, tennispallo ja tyhjä juomatölkki). Jalkapallo kiertää polvien välistä
seuraavan polvien väliin, tennispallo menee vasemmasta kyynärtaipeesta
seuraavaan vasempaan kyynärtaipeeseen, juomatölkki menee oikeasta
kyynärtaipeesta seuraavaan oikeaan kyynärtaipeeseen ja kypärä ojennetaan
kyynärpäillä seuraavan kyynärpäihin. Harjoitus päättyy kun kaikki tavarat ovat
kiertäneet ympyrän. Vauhtia leikkiin saadaan ottamalla aikaa.
Tyynyviesti
Tehtävään tarvitaan parillinen määrä leikkijöitä. Leikkijät asettuvat piiriin, jossa
otetaan jako kahteen. Molemmat ryhmät (ykköset ja kakkoset) saavat oman tyynyn.
Tyynyt kulkevat ringissä siten, että ykkösryhmän tyyny on rosvotyyny, joka yrittää
paeta ja kakkosryhmän tyyny on poliisityyny, joka yrittää saada rosvotyynyä kiinni.
Tyynyt laitetaan liikkeelle piirin vastakkaisilta puolilta ja ne kulkevat ringissä siten,
että niitä kuljetetaan ringissä kädestä käteen mahdollisimman nopeasti oman
joukkueen kesken. Joukkue, joka saa ensimmäisenä toisen tyynyn kiinni, on voittaja.
Evoluutio
Tästä leikistä on kehittynyt eri versioita, alla kuitenkin perinteisin.
1) Leikin perusidea on ”kivi-paperi-sakset” -leikki.
Muodostetaan parit. Molemmat pareista laittavat käden nyrkkiin. Parit ”ravistavat
nyrkkiään” kunnes kolmannella ravistuksella he tekevät yhtäaikaisesti valitsemansa
symbolin kädellään. Kiveä kuvastaa nyrkissä oleva kämmen, paperia täysin suorana
oleva kämmen ja saksia leikkausliikkeen muodostava etu- ja keskisormi. Kivi voittaa
sakset, sakset voittavat paperin ja paperi voittaa kiven.
2) Leikin idea on hulluttelu. Ryhmä vaeltaa leikin aikana edestakaisin eläytyen joko
amebaksi, torakaksi, jänikseksi tai gorillaksi. Kaikki ovat alussa ameboita, eli
vaeltelevat edes takaisin kädet rintauinnin liikkeitä tehden ja hokien ”ameba-ameba”.
Kahden ameban kohdatessa leikitään ”kivi-paperi-sakset” -leikki ja voittaja kohoaa
evoluutioketjussa askeleen ylöspäin, eli hänestä tulee torakka. Torakkana leikkijä
heiluttaa etusormiaan päänsä yläpuolella ja ääntelee ”tzäk-tzäk” kulkiessaan.
Kahden torakan kohdatessa ”kivi-paperi-sakset” -leikin voittanut kohoaa jänikseksi ja
hävinnyt palaa takaisin amebaksi. Jäniksenä leikkijä heiluttaa käsivarsiaan suurin
liikkein kattoa kohden ja ääntelee ”fläf-fläf”. Kahden jäniksen kohdatessa ”kivipaperi-sakset” -leikin voittanut nousee gorillaksi ja hävinnyt palaa torakaksi. Gorilla
hakkaa käsiä rintaansa ja hyppii gorillamaisesti samalla huutaen ”aaa-aaa”. Kahden
gorillan kohdatessa voittajasta tulee ihminen ja hän saa siirtyä sivuun seuraamaan
leikkiä, hävinnyt gorilla palaa jänikseksi.
Hauska leikki joka sopii isoillekin joukoille.
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Mummoni kävi Ameriikassa
Leikki on hyvä hauskuuttaja ja virkistäjä. Liikkeitä on tarkoitus toistaa siten, että
kaikki liikkeet jäävät päälle koko leikin ajaksi. Mikäli leikkijöitä on kohtuullinen määrä,
leikkiä on tarkoitus leikkiä niin, että jokainen tekee vuorollaan oman liikkeen ja
äänensä. Jos leikkijöitä on paljon, on kaikkien hyvä tehdä ja sanoa yhtäaikaisesti
ohjaajan jäljestä kunkin kohdan liike ja lause.
Leikin vetäjä: ”Mummoni kävi Ameriikassa ja toi sieltä virvelin”. Samalla vetäjä ryhtyy
tekemään oikealla kädellään virvelin heittoliikettä. Leikkijät toistavat vuorotellen
lauseen ja saman liikkeen.
Leikin vetäjä: ”Mummoni kävi Ameriikassa ja toi sieltä ompelukoneen”. Samalla
vetäjä ryhtyy polkemaan oikeaa jalkaansa poljettavan ompelukoneen tyyliin. Leikkijät
toistavat taas vuorollaan lauseen ja ryhtyvät ”polkemaan ompelukonetta”.
Leikin vetäjä: ”Mummoni kävi Ameriikassa ja toi sieltä lasson”. Samalla vetäjä ryhtyy
heiluttamaan vasenta kättään ikään kuin pyörittäen lassoa. Leikkijät toistavat taas
vuorollaan lauseen ja ryhtyvät ”heiluttamaan lassoa”.
Leikin vetäjä: ”Mummoni kävi Ameriikassa ja toi sieltä polkupyörän”. Samalla vetäjä
ryhtyy polkemaan vasemmalla jalallaan pyörää. Leikkijät toistavat taas vuorollaan
lauseen ja ryhtyvät ”polkemaan pyörää”.
Leikin vetäjä: ”Mummoni kävi Ameriikassa ja toi sieltä käkikellon”. Samalla vetäjä
ryhtyy kukkumaan käkikellona. Leikkijät toistavat taas vuorollaan lauseen ja ryhtyvät
kukkumaan käkikellona.
Leikin vetäjä: ”Mummoni ei mennyt enää Ameriikkaan”. Ja istuu rauhallisesti
paikoilleen. Leikkijät tekevät samoin.
Vettä mukissa
Jokaiselle osallistujalle annetaan oma pahvimuki, jota pidetään hampaissa. Yhden
osallistujan muki on täynnä vettä, joka hänen pitää kaataa käsiä koskematta
seuraavaan mukiin. Näin koko ryhmä saa kierrätettyä vettä mukiinsa. Voidaan pitää
myös hauskana joukkueiden välisenä kilpailuna. Voittajajoukkue on se jonka
mukissa on kierroksen jälkeen eniten vettä.

Lyhyitä sketsejä
Lahjuksia
Lukukauden viimeisenä päivänä oppilaat antoivat opettajalle lahjoja.
Kukkakauppiaan poika ojensi opettajattarelle lahjansa. Opettaja otti sen, nosti sen
päänsä yläpuolelle ja sanoi: ”Luulen tietäväni mitä tässä on: kukkia. ”Ihan oikein”,
poika sanoi, ”mutta miten ihmeessä te sen tiesitte?”
”Pelkkä arvaus”, opettaja vastasi. Seuraava oppilas oli makeiskauppiaan tytär.
Opettaja piteli lahjaa ylhäällä, ravisteli sitä ja sanoi: ”Luulenpa tietäväni mitä tässä
on: karamellirasia.” ”Ihan oikein, mutta miten tiesitte sen?” tyttö kysyi. ”Pelkkä
arvaus”, opettaja sanoi.
Seuraavan lahjan antoi viinitilallisen poika. Opettaja piteli taas lahjaa ylhäällä, mutta
se vuoti. Hän kosketti vuotokohtaa, nuolaisi tipan sormenpäästään ja maisteli sitä
kielellään. ”Onko se viiniä?” hän kysyi. ”Ei”, poika vastasi. Opettaja toisti
toimenpiteen ja nuolaisi toisen tipan sormenpäästään. ”Onko se ”shampanjaa?” hän
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kysyi. ”Ei”, poika vastasi. Sitten opettaja sanoi: ” Minä luovutan, mikä se on?”
”Koiranpentu!” poika iloitsi.
(Lähde: Töytäri (toim.). Aurinkoisena uuteen aamuun. 2000)
Työnohjausta
Uusi konttoriapulainen seisoi paperisilppurin edessä hämmentyneen näköisenä.
”Tarvitsetteko apua?” kysyi paikalle osunut sihteeri. ”Kyllä”, hän vastasi, ”Miten tämä
kone toimii?” ”Yksinkertaista”, sanoi sihteeri ja otti hänen kädestään paksun raportin
ja syötti sen silppuriin. Tarkkaavaisena tapahtumaa seurannut apulainen oli hyvin
kiitollinen kysyessään: ”Mistähän kopiot mahtavat tulla ulos?” (Lähde: Töytäri (toim.).
Aurinkoisena uuteen aamuun. 2000)
Jälleennäkeminen
Petteri ja Lauri eivät olleet nähneet vuosiin toisiaan. Niinpä heillä olikin edessään
pitkä juttutuokio siitä, mitä kummankin elämässä oli kuluneiden vuosien aikana
tapahtunut. Lopuksi Petteri kutsui Laurin kylään uuteen asuntoonsa. ”Minulla on
vaimo ja kolme lasta. Sinun on ehdottomasti tultava käymään meillä.” ”Sehän sopii.
Missä sinä asut?” Lauri kysyi.
”Tässä osoite”, Petteri jatkoi, ”ja talon takana on runsaasti pysäköintitilaa. Pysäköi
auto ja tule sen jälkeen etuovelle, potkaise se jalallasi auki, mene hissille, paina
nappia vasemmalla kyynärpäälläsi ja mene sisään! Kun olet kuudennessa
kerroksessa, kävele käytävää pitkin, kunnes näet nimeni ovessa. Paina sitten
ovikelloa oikealla kyynärpäälläsi, niin minä päästän sinut sisään.”
”Hyvä, Mutta kerrohan… miksi kaikki tämä oven potkaiseminen auki, ja sitten hissin
nappien painaminen ensin oikealla ja sitten vasemmalla kyynärpäällä?” Lauri kysyi.
Petteri vastasi: ”No, et kai sinä tyhjin käsin aio tulla?” (Lähde: Töytäri (toim.).
Aurinkoisena uuteen aamuun. 2000.)
Testi
Eksyttyään syvällä Savon sydänmailla autoilija kysyi tietä lähimpään kaupunkiin.
Aidalla istuva savolaisukko katsoi tietä, raapi päätään ja antoi sitten selvät ohjeet.
Puolen tunnin kuluttua autoilija huomasi joutuneensa takaisin lähtöpisteeseen. Ukko
istui yhä aidalla maisemia tarkkaillen.
”Mitä te oikein pelleilette?” puhisi autoilija. ”Tein juuri niin kuin te neuvoitte, ja
katsokaa, minne teidän ohjeenne minut toivat!”
”Katsokaas nuori mies”, ukko selitti, ”en halunnut tuhlata aikaani kertomalla teille,
kuinka pääsette kaupunkiin, ennen kuin sain selville, osaatteko te noudattaa
yksinkertaisia ohjeita.” (Lähde: Töytäri (toim.). Aurinkoisena uuteen aamuun. 2000)
Etuilua
Kaksi metsästäjää vaelsi maastossa. He tulivat kahden polun risteykseen ja siinä,
aivan heidän edessään, seisoi valtava karhu. Toinen metsästäjistä riuhtaisi repun
selästään ja alkoi kiireen vilkkaan vetää sieltä ottamiaan lenkkareita jalkaansa. ”Mitä
ihmettä sinä teet?” kysyi hänen ystävänsä. ”Ethän sinä mitenkään voi pärjätä
karhulle juoksukilvassa.” ”Eihän minun tarvitse karhulle pärjätäkään”, sanoi toinen.
Kunhan vain olen sinua nopeampi.” (Lähde: Töytäri (toim.). Aurinkoisena uuteen
aamuun. 2000)
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Kiitollinen Reino
Maanviljelijä Lassila hyppäsi autostaan ja suunnistaessaan ystävänsä kotiovelle hän
huomasi sian, jolla oli puujalka. Hänen uteliaisuutensa heräsi, ja hän kysyi: ”Reino,
miten ihmeessä tuo sika on saanut puujalan?”
”Katohan, Mikko, tuo on mahottoman erikoinen sika! Vähän aikaa sitten metsästä
hyökkäsi kimppuni villikarju. Tämä sika juoksi paikalle ja ajoi karjun livohkaan.
Pelasti henkeni!”
”Mutta karju repi sen jalan?”
”Ei, ei, se säilyi ehjänä. Mutta sitten meillä oli tämä tulipalo. Se alkoi vajasta tallin
seinustalta. Eikö mitä, tämä meidän konkari rupesi kiljumaan kuin lahtipenkissä,
herätti meijät ja ennen kuin kerettiin ees paikalle, se oli ajanut muut elikot ulos
navetasta ja pelastanut ne kaikki!”
”Ahaa, silloin se siis loukkasi jalkansa? Huh!”
”Ei se niin ollut . Hengästynyt se kyllä oli. Mutta sitten kun traktorini putosi kalliolta ja
vyöryi lampeen, minulta oli mennyt taju kankaalle. Tuo sika oli sukeltanut lampeen ja
raijannut minut rannalle, ennen kuin hukuin. Ihan varmasti pelasti henkeni.”
”Kuitenkin se loukkasi siinä koipensa?”
”Ei toki, se oli hyvässä kunnossa. Saipahan kylvynkin.”
”Hyvä on Reino. Kerro minulle suoraan. Miten sillä on puujalka?”
”No tuota” farmari sanoi, ”eihän tuommoista sikaa raski kerralla syödä.”
(Lähde: Töytäri (toim.). Aurinkoisena uuteen aamuun. 2000)

Rentoutumis- ja lopetusharjoituksia
Näitä harjoituksia on hyvä käyttää ennen keskittymistä vaativia tehtäviä tai
erilaisissa tilanteissa kun on syytä rauhoittua.
Uloshengitysleikkejä
- Nostetaan kymmenen sormea kynttilöiksi ja puhalletaan jokainen sammuksiin
kevyellä henkäyksellä.
- Sähistään hampaiden välistä kuin vihainen kissa.
- Leikitään kevyttä ilmapalloa, joka äkisti alkaa tyhjenemään.
- Kuvitellaan kuinka höyryveturi päästää pitkän pihauksen.
- Kuvitellaan kuinka Mollamaijan sahanpurutäyte valuu ulos.
- Kuvitellaan kuinka lumiukko sulaa.

Ohjattu rentoutuminen
Taustalla soi rauhallinen musiikki.
Ohjaaja puhuu rauhallisesti: Istu tuolilla hyvässä asennossa niin, että selkä lepää
tukevasti tuolin selkänojaa vasten. Kädet lepäävät rennosti pöydällä tai sylissäsi.
Sulje silmäsi. Saat viettää hetken aivan itseksesi. Tunnet kuinka kehosi rentoutuu,
kaikki lihakset lepäävät toimettomina. Tunnet, kuinka rintakehäsi nousee ja laskee ja
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nousee ja laskee… Kuulet miten hengitysilma virtaa sisään ja ulos, sisään ja ulos…
rauhallisesti. Sydämesikin on mielissään pienestä lepohetkestä monien aamun/
päivän kiireiden jälkeen. Se lyö tasaiseen tahtiin: pum, pum, pum, pum… jos painat
kevyesti sormillasi kaulaasi, tunnet miten kaulavaltimo sykkii. Alempana
mahalaukussasi aamiainen/lounas/välipala muuttuu elimistösi polttoaineeksi niin,
että jaksat hyvin ruokailuun saakka.
Kuuloaistisi on valppaana ja välittää koko ajan aivoihisi tietoa ympäristöstäsi.
Hermoratoja pitkin aivot lähettävät käskyjä kaikkialle kehoosi. Korvasi kuulevat, kun
sanon: ”Liikauta pikkusormeasi.” Käsky kulkee salamannopeasti aivoihin ja sieltä
edelleen lihaksiin, jotka saavat sormesi liikkumaan. Nyt aivosi saavat viestin: avaa
silmäsi ja venyttele jäseniäsi. Olet taas virkeä jatkamaan… Nyt voidaan nousta
seisomaan. Venytellään ja päästellään haukotus- ja huokausääniä.
Rentoutumista huivin avulla
Taustalla soi rytmikäs klassinen musiikki. Jokainen lapsi saa huivin käteen ja heitä
pyydetään liikkumaan musiikin tahdissa. Huivia heilutellen esitetään liikennepoliisia,
orkesterinjohtajaa tai härkätaistelijaa. Ohjaaja kehottaa liikkumaan jokin kehon osa
tietoisesti edellä: uteliaat korvat, näsäviisaat nenät, pehmeät peput, jäykät niskat,
oivat olkapäät, kolisevat kyynärpäät, ujot polvet, kamalat kyljet jne. Liikkumisen
lomassa voidaan kokeilla, mitä tapahtuu kun esimerkiksi näsäviisaat nenät
kohtaavat?
Auringonsäderentoutus
Taustalla soi rauhallinen musiikki. Lapset muodostavat pareja. Toinen lapsista
sivelee parinsa kasvoja ja käsiä kevyesti pullasudilla tai puhtaalla
vesivärisiveltimellä. Tarkoitus ei ole kutittaa. Kun olo näyttää rentoutuneelta käy
ohjaaja sipaisemassa nenänpäästä tai varpaasta ja vuoro vaihtuu.
Kalanruotorentoutus
Yksi lapsi asettuu ensin lattialle selin makuulle. Seuraava lapsi asettuu hänen
viereensä siten, että laskee päänsä ensimmäisenä makaavan mahan päälle.
Kolmas asettaa päänsä toisena makaavan mahan päälle, mutta hän suoristaa
jalkansa eri puolelle kuin edellinen. Näin muodostuu kalanruotoa muistuttava pötkö.
Kuunnellaan hetki rauhallista musiikkia. Lopuksi ohjaaja voi kokeilla kutittaa jonon
ensimmäistä sillä seurauksella, että koko kalanruoto hytkyy ja hihittää.
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Viiden henkäyksen rentoutus (yli 12-v, noin 30 min)
Istu mukavasti ja sulje silmäsi.
Tiedosta hengityksesi.
Kuuntele hengityksesi ääntä.
Tunne, miten ilma virtaa sisään ja ulos.
Seuraavalla hengityksellä ajattele jotain kaunista paikkaa, jossa haluaisit käydä.
Kun hengität ulos, ajattele miten matkustat sinne.
Toisella sisään hengityksellä katsele lempipaikan värejä.
Kun hengität ulos, nauti kaikin tavoin tuosta ihanasta maisemasta.
Kolmannella sisään hengityksellä kuuntele tuon paikan ääniä.
Kun hengität ulos, huomaa kuinka hiljainen olo sinulla on sisälläsi.
Neljännellä sisään hengityksellä huomaa, miten kaunista ympärilläsi on.
Kun hengität ulos, rentoudu nauttimaan täysillä tästä ajasta ja paikasta.
Viidennellä sisään hengityksellä ajattele miten matkustat takaisin kotiin.
Kun hengität ulos, venyttele käsivarsiasi ja avaa silmäsi.
Kerro kaverillesi viiden henkäyksen matkastasi.
Kynttilärentoutus (yli 7-v, noin 15min)
Asetu mukavaan makuuasentoon ja sulje silmäsi. Kuvittele, että makaat auringossa
lämpimänä päivänä.
Sinut on tehty vahasta.
Olet kuin valtavan suuri kynttilä.
Auringon paistaessa varpaasi alkavat sulaa.
Seuraavaksi alkavat sulaa jalkasi ja nilkkasi.
Tunne lämmin auringonpaiste säärilläsi.
Polvesi sulavat,
sitten reitesi.
Takamuksesi ja lantiosi alkavat sulaa.
Alavartalosi on pehmeä ja lämmin.
Tunne miten sormesi sulavat ruohikolle.
Sitten sulavat kätesi ja ranteesi.
Kyynärpäät alkavat sulaa,
sitten olkapääsi.
Tunne lämmin auringonpaiste rinnallasi ja kaulallasi.
Anna koko vartalosi sulaa maan sisään.
Olosi on aivan rento ja mukava.
Olet täysin rauhallinen.
Alat vähitellen virkistyä.
Alat saada voimaa jäseniisi: jalkoihisi, polviisi, varpaisiisi, käsiisi, kyynärpäihisi,
sormiisi. Ajatuksesi heräävät.
Venytät hieman kehoasi ja nouset vähitellen ylös virkistyneenä ja levänneenä.
Hiivintä
Osallistujat makaavat hiljaa lattialla selällään rentoina ja silmät suljettuina. Ohjaaja
koskettaa osallistujia vuoron perään höyhenellä, siveltimellä tai kädellä. Tämän
jälkeen leikkijä hiipii äänettömästi pois sovittuun paikkaan. Leikki sopii hyvin tunnin
loppuun.
Vesaisten Keskusliitto ry.
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Seuraavilla harjoituksilla on tarkoitus saada palautetta ryhmältä ja päättää
jokin asia niin, että osallistujat saavat kertoa mielipiteensä ja purkaa
tunteitaan ryhmässä. Päätös on tärkeä osa kokonaisuutta ja osallistujille pitää
antaa mahdollisuus palautteen antamiseen. Palautetta voidaan kerätä esim.
leirin lopussa, tapahtuman jälkeen, koulutusten yhteydessä tai kerhokauden
päättyessä.
Sähkötys
Mukava harjoitus, joka sopii kaikenikäisille ja kokoisille ryhmille.
Osallistujat seisovat piirissä käsi kädessä silmät kiinni. Ohjaaja sanoo: ”Lähetän
terveiset Jaakolle.” Ohjaaja puristaa jommankumman vieressä olijan kättä, joka
jatkaa sähkötystä eteenpäin puristamalla seuraavan kättä jne. Kun sähkötys tulee
perille, vastaanottaja sanoo ”Kiitos”, ja kertoo kenelle lähettää seuraavat terveiset.
Viestien lähettely jatkuu kunnes kaikki ovat saaneet joltakin terveiset. Leikki voidaan
tehdä myös alkulämmittelynä ja silmät auki.
Palautepiiri
Seistään piirissä selkä piirin keskustaan päin. Jokainen miettii itsekseen, millainen
tunnelma on päällimmäisenä tästä päivästä/kerrasta/tapahtumasta. Kun ohjaaja
antaa merkin, kaikki kääntyvät yhtä aikaa piirin keskustaan päin ja esittävät
tunteensa ilmeenä.
Esineet kertovat
Jokainen ryhmäläinen hakee luonnosta tai huoneesta kolme lahjaa (konkreettista tai
abstraktia) itselle tai ryhmälle. Lahjat kertovat omista kokemuksista ja tuntemuksista
suhteessa ryhmään. Palautteet kerrotaan ryhmälle piirissä istuen. Esineet kootaan
piirin keskelle.
Myönteistä postia
Tähän harjoitukseen tarvitaan pieniä paperilappuja, kyniä ja kirjekuoria
Jokaiselle ryhmäläiselle jaetaan pieniä paperilappuja, joihin jokainen kirjoittaa
jokaisesta ryhmän jäsenestä myönteistä palautetta. Laput kootaan nimellä
varustettuihin kirjekuoriin ja annetaan lopuksi vastaanottajalle. Tärkeää on korostaa
sitä, että jokaisesta on löydettävissä jotakin hyvää, jonka voi lapulle kirjoittaa.
Palautejulisteet
Tähän tarvitaan isoja papereita, teippiä, kyniä sekä taustamusiikkia
Paperit, joihin on kirjoitettu erilaisia kysymyksiä tai johdattelevia lauseita (yksi
kysymys/paperi) teipataan seinille.
Esimerkkikysymyksiä:
•
Paras juttu oli…
•
Huonoin juttu oli…
•
Petyin siihen, että…
•
Minulla oli hauskaa, kun…
•
Huomasin itsestäni, että…
•
Opin ryhmästä, että…
•
Olisin halunnut lisää…

Vesaisten Keskusliitto ry.
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Musiikki laitetaan soimaan, osallistujat kulkevat huoneessa noin 15 min ja käyvät
laittamassa vastauksiaan ja mielipiteitään papereille. Yksilötyöskentelyn jälkeen
ryhmät kokoavat jokaisesta paperista mielestään kolme tärkeintä palautetta
kurssista, ryhmästä tms. Palautteesta keskustellaan yhdessä ryhmän ja ohjaajien
kanssa.
Palautepaperit pienryhmissä
Tähän palautteeseen tarvitaan paperia ja kyniä. Palautteenantotapa on
samankaltainen kuin edellisessä, mutta toteutetaan pienryhmissä. Palautetehtävä
tehdään maksimissaan 6 hengen ryhmissä. Jokaiselle ryhmäläiselle jaetaan paperi,
joissa kussakin on kysymyksiä ja teemoja, joita on tarkoitus palautteessa käsitellä
(esim. parasta, huonointa, olisin halunnut…) Tärkeää on, että kysymykset ovat
riittävän selkeitä ja yksinkertaisia ja että niissä käsitellään vain yhtä teemaa
kerrallaan. Tarkoitus on kierrättää papereita ryhmässä, jolloin keskustelua käydään
kirjoittamalla. Ryhmäläiset voivat joko vastata kysymykseen tai teemaan tai reagoida
edellisen kirjoittajan aloittamaan keskusteluun. Ohjaaja toimii kellona ja ilmoittaa 1-3
minuutin välein paperin vaihdosta. Lopuksi ryhmät poimivat papereistaan kolme
tärkeintä asiaa.
Palautekuutio
Tähän tarvitaan tavallinen arpakuutio tai itse tehty palautekuutio.
Osallistujat heittävät isokokoista arpakuutioita ja vastaavat kuution osoittaman
tekstin tai numeron mukaisesti. Kuution sivuille on kirjoitettu asia, josta halutaan
palautetta esim. ryhmä, kivaa, ei kivaa, tätä enemmän, parasta tässä päivässä,
vapaa kommentti. Jos käytetään tavallista arpakuutiota, niin jokaista numeroa
vastaa jokin kysymys.
Palautejanat
Merkataan lattialle jana esimerkiksi maalarinteipillä tai kuvitellaan se. Kysytään
osallistujilta kysymyksiä sen mukaan, mistä halutaan palautetta. Palaute kerätään
siten, että osallistujat menevät vastauksensa mukaan seisomaan parhaaksi
katsomalleen kohdalle janaa. Jana voi olla asteikko: en pitänyt lainkaan - pidin
erittäin paljon, numeroasteikko 1-10 tai 1-100 jne.
Toive- ja moitekäsi
Myös henkilökohtaisen palautteen antaminen on tärkeää. Palaute auttaa
hahmottamaan omaa toimintaa ja kehittämään itseä. Palautteen antamisen muoto
on kuitenkin valittava huolella. Toivekäsi ja moitekäsi harjoitus auttaa hahmottamaan
sanojen asettelun ongelmallisuutta ja merkityksellisyyttä. Jaetaan osallistujat
pareihin. Keksitään kuvitteellinen aihe, josta halutaan antaa kritiikkiä esim.
myöhästyminen, tehtävän laiminlyönti, unohtaminen. Kerrotaan asiasta moitekäden
kautta parille edeten pikkurillistä peukaloon. Sama asia kerrotaan myös toivekäden
kautta edeten samoin kuin edellä. Käydään harjoitus läpi kyselemällä, miten kritiikin
vastaanottaja koki erilaiset palautteenantotavat.
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Lapsityön tavoiteohjelma
Lapsityön tavoiteohjelmassa tulee esille Vesaisten
hyväksymät ja määrittelemät toiminnan laatuvaatimukset.

lapsityölleen

Vesaistyössä painotamme lapsen hyvää itsetuntoa, omatoimisuutta,
yhteisöllisyyttä, hyviä tapoja ja ympäristön arvostamista. Lisäksi
pidämme tärkeänä liikunnan, taiteen, kulttuurin ja kansainvälisyyden
merkitystä lasten ja nuorten elämässä.
Vesaisissa haluamme opettaa lapsille ja nuorille yhteistyötaitoja, toisten
kunnioittamista, vastuuntuntoa, kärsivällisyyttä, pettymysten sietokykyä
ja terveitä elämäntapoja sekä kädentaitojen arvostamista. Kun kerhojen,
retkien, leirien, toimintapäivien ja muun lapsille ja nuorille tarkoitetun
toiminnan sisältöjä suunnitellaan, voidaan lapsityön tavoitteista poimia
niihin kasvatussisältöjä ja vinkkejä.
Tavoitteet eivät sido käyttäjäänsä, mutta niiden avulla saa monipuolisen
katsauksen siihen, mitä kasvatussisältöjä vesaistoiminnassa voidaan
välittää ja opettaa. Vesaisten toiminnan suunnitteluun vaikuttavat myös
alueelliset tarpeet, käytettävät tilat sekä ohjaajien kyvyt ja taidot.
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Lapsen tehtävä on olla lapsi. Lapsi opettelee
vastuunkantamista ja asioista huolehtimista yhdessä
muiden ihmisten kanssa. Hänen oikeuksiaan ovat leikki,
opettelu ja yhdessä tekemisen riemu sekä oppimisen ilo.
Aikuisen tehtävä on opettaa omalla esimerkillään
vastuuta lapselle. Omatoimisuus ja arvostus työtä
kohtaan lisääntyvät, kun lapsen annetaan itse tehdä ja
harjoitella erilaisia asioita. Haluamme Vesaisissa
vahvistaa lapsen itsetuntoa kehumalla häntä ja
hyväksymällä hänet sellaisena kuin hän on.

Tavoitteet
•

Omatoimisuus

•

Hyvä itsetunto

•

Osaaminen

•

Vastuunkantaminen

•

Pitkäjänteisyys

•

Talonpoikaisjärki

Toimintamuodot
•

Kerhot, jotka painottuvat kädentaitoihin, askarteluun ja leikkeihin

•

Leirillä, retkillä ja kerhossa: astioiden tiskaus, vuoteen sijaaminen, teltan
siivous

•

Askarteluvälineiden pesu yms.

•

Jälkien siivoaminen toiminnan jälkeen

•

Rohkaistaan kotona tapahtuvaan omatoimisuuteen

Vesaisten Keskusliitto ry.
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Katsekontakti
Harjoitus toimii hyvänä alkulämmittelynä ajattelemista vaativiin harjoituksiin. Jokainen osallistuja ottaa itselleen parin. Parit lähtevät kävelemään huoneessa ympäriinsä. Tehtävänä on säilyttää katsekontakti jatkuvasti omaan pariin. Pelin toisessa vaiheessa toinen parista ei saa katsoa toista ja toinen yrittää varastaa katsekontaktin
edes pieneksi hetkeksi eri menetelmin. Katsekontaktin välttelijä ei saa pitää silmiään
kiinni, eikä juosta karkuun.
Mielikuva minusta
Harjoituksen tavoitteena on johdattaa pohtimaan omaa persoonaa ja vahvistaa itsetuntemusta. Ohjaaja lukee lauseita ja osallistujat jatkavat ne loppuun joko parille,
ryhmälle tai paperille.
Jos olisin oppitunti tai harrastus, olisin…
Jos olisin jokin ruoka, niin olisin…
Jos olisin jokin rakennus, niin olisin…
Jos olisin jokin laulu tai tv-ohjelma, niin olisin…
Jos olisin jokin urheiluväline, niin olisin…
Jos olisin huonekalu, niin olisin…
Jos olisin kirja, niin olisin…
Jos olisin vaate, niin olisin…
Kuka minä olen?
Tämän harjoituksen avulla tutustutaan toisiin ja pohditaan erilaisia tapoja määritellä
itseään. Tarvikkeiksi osallistujille annetaan kyniä ja paperia. Osallistujat vastaavat
kysymykseen ”Kuka ja millainen minä olen?” viidellä eri vastauksella. Tehtävä käydään läpi pareittain tai pienryhmissä, jossa kukin kertoo oman vastauksensa toisille.
Nimiruno
Osallistujat kirjoittavat paperin vasempaan laitaan pystysuunnassa oman nimensä.
Nimestä saatuja kirjaimia käytetään kirjoittamalla jokaisen kirjaimen kohdalle jokin
ominaisuus, harrastus, luonteenpiirre, asia josta pitää tai ei pidä yms. Valmistuneet
runot luetaan läpi tai laitetaan esille. Tavoitteena on tutustua toisiin ja määritellä
omia ominaisuuksia.
Olenko ainoa…
Tällä harjoituksella pyritään nostamaan esille ryhmän jäsenten erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Osallistujat asettuvat rinkiin. Kukin nousee vuorollaan seisomaan ja esittää muille kysymyksen. ”Olenko ainoa…” Kysymykseen yritetään keksiä jatko, jota
vain yksi on tehnyt. Esimerkiksi: ”Olenko ainoa, joka myöhästyi tänään bussista?”
Jos joukossa on muitakin myöhästyneitä, he nousevat ylös. Jos kysyjä on ainoa, joka on myöhästynyt, on hän saanut tehtävänsä suoritetuksi. Kysymistä jatketaan niin
kauan kunnes kysyjä esittää kysymyksen, jossa hän voi ainoana vastata kyllä. Tällä
tavalla käydään kaikki osallistujat läpi.
Esineet kertovat
Harjoituksen avulla pohditaan omaa persoonaa, vahvistetaan itsetuntemusta ja harjoitellaan itsensä esittelyä. Tehtävään tarvitaan pieniä arkiesineitä esim. kenkä,
avainnippu, pipo.
Vesaisten Keskusliitto ry.
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Osallistujat asettuvat rinkiin, jonka keskelle on asetettu kolme esinettä. Tarkoitus on
miettiä, mitä esineet kertovat itsestä. Kukin osallistuja valitsee yhden esineen, jonka
avulla kertoo itsestään. Mitä esine kertoo omistajastaan. Mitä minun kenkäni kertoisivat minusta? Kertoisivatko mukavuudenhalusta vai seikkailumielestä? Mitä minun
avainnippuni kertoisi minusta? Minkälaisia ovia sillä saa auki? Mikä on omistajan
suhde avaimiin? Mitä minun piponi kertoisi minusta? Käydään esittelykierros siten,
että kukin saa vuorollaan kertoa valitsemansa esineen kautta jotain itsestään.
Kuka on…?
Harjoitus auttaa näkemään erilaiset vahvuudet ja tiedostamaan, että jokainen on jossakin asiassa se, jonka puoleen muut kääntyvät. Ohjaaja kysyy osallistujilta kysymyksiä. Osallistujien tehtävänä on mennä sen ihmisen luo, johon vastaus hänen
mielestään sopii ja ottaa häntä olkapäästä kiinni. Jokaisen kysymyksen kohdalla voidaan kysyä joltakin osallistujalta, miksi hän valitsi näin. Harjoitus voidaan purkaa
keskustelemalla, miltä tuntui tulla valituksi.
Ohjaajan kysymykset voivat olla esim.
Kenet olet tuntenut pisimpään?
Kenen kanssa perustaisit jäätelökioskin?
Kenen kanssa perustaisit autokaupan?
Keneltä pyytäisit apua matemaattiseen ongelmanratkaisuun?
Kuka osaisi antaa parhaimmat muotivihjeet?
Kenet pyytäisit opettamaan tietokoneenkäyttöä?
Kenet ottaisit manageriksi?
Keneltä pyytäisit apua uuden cd-levyn valintaan?
Kuka osaa kuunnella?
Kirje minulle
Harjoituksen avulla asetetaan tavoitteita ja mietitään keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Tällä pyritään myös saamaan perspektiiviä omaan ajatteluun, siihen mitä on
ajatellut, mistä haaveillut ja miten omat ajatukset ovat muuttuneet. Tarvikkeiksi riittää
paperia ja kyniä. Jokainen osallistuja kirjoittaa itselleen kirjeen, jonka avaa jälleen
vuoden päästä. Ohjeeksi voidaan sanoa: Kirjoita itsellesi kirje, jossa kerrot ajatuksistasi ja toivomuksistasi, millaista toivot elämäsi olevan vuoden kuluttua työstäsi tai
koulustasi, henkilökohtaisesta elämästäsi (kodista, perheestä, harrastuksista, ystävistä), tavoitteistasi, haaveistasi ja asioista, joilla pyrit niihin. Kirje suljetaan kuoreen
ja päälle kirjoitetaan oma nimi ja päivämäärä, jolloin kirjeen saa avata.
Nimikirjoitusten kerääjä
(lähde: MLL:n Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön)
Harjoitus on hyvä väline tutustua ryhmän jäseniin ja olla vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa. Monista seuraavalla sivulla oleva valmis monistepohja osallistujille.
Jokainen osallistuja saa monistepohjan, jossa on erilaisia väittämiä. Tehtävänä on
kerätä ainakin yksi nimikirjoitus jokaisen väittämän kohdalle. Nimikirjoituksen saa
henkilöiltä, joilla on ruudussa kysytty ominaisuus tai taito. Tavoitteena on kerätä
mahdollisimman monta nimeä. Harjoitukselle voi halutessa asettaa ajaksi noin 5 –10
minuuttia.
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Osaa pelata

Pitää

Pitää

Harrastaa

sählyä

esiintymisestä

eläimistä

keräilyä

Haaveilee

On hyvä

Osaa

Pitää

kuumailmapallo-

uimaan

kutoa

suklaasta

Osaa leipoa

Osaa laulujen

Tykkää

On

pullaa

sanoja

onkimisesta

pikkusisko

Pitää runoista

Tykkää

Käy kesäisin

Pitää värikkäistä

sarjakuvista

poimimassa

vaatteista

lennosta

marjoja

Osaa soittaa

Katsoo

Käy talvisin

Haluaisi

jotakin

formuloita

pilkkimässä

matkustaa

instrumenttia

maailman ympäri
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Kaupankäyntiä ominaisuuksilla
Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ostajiin ja kauppiaisiin. Ryhmät asettuvat riveihin toisiaan vastakkain. Ostajien tehtävänä on ostaa kaupasta jokin ominaisuus, jonka he haluaisivat itselleen, kokevat tarvitsevansa ja parantavan elämänlaatuaan.
Kauppavälineenä käyvät vain omat hyvät ominaisuudet. Jos joku on esimerkiksi niin
energinen, että hän voisi antaa siitä osan pois voi hän käydä kauppaa sillä. Jos joku
on esimerkiksi todella huolehtivainen voi hän yrittää myydä osan omasta huolehtivaisuudestaan pois. Ostaja ja myyjä tekevät kauppaa kunnes pääsevät yhteisymmärrykseen kauppasummasta. Kun kaupat on tehty, antaa kauppias elekielellä ostajalle ominaisuuden. Kun tehtävä on suoritettu vaihdetaan rooleja ja pareja siten,
että kauppiaat astuvat rivissään vasemmalle seuraavaa ihmistä vastapäätä. Rivin
vasemmassa päädyssä olija siirtyy oikeaan päätyyn. Näin saadaan vaihdettua parit.
Harjoitus voidaan purkaa keskustelemalla tehdyistä kaupoista.
Tilkkutäkki
(Lähde: MLL:n Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön)
Harjoituksen avulla pyritään tunnistamaan asioita, jotka ovat vaikuttaneet ja ovat olleet merkityksellisiä elämässämme vuosien varrella. Osallistujille jaetaan
”tilkkutäkki” -moniste tai osallistujat tekevät itse taulukon mallista. Tehtävänä on kirjata ylös asioita, joista he ovat saaneet voimaa eri ikävaiheissa. Monistepohjaa voi
muuttaa kohderyhmän mukaan. Kun moniste on täytetty, paperit käännetään ympäri. Toiselle puolelle jatketaan seuraavia lauseita. Aikaa varataan muutama minuutti
lausetta kohti.
Minä osaan…
Minä haluaisin vielä oppia…
Arvostan itseäni näissä asioissa...
Minua pelottavat…
Unelmoin…
Lopuksi osallistujia pyydetään vielä kirjoittamaan itselle motto tai aforismi.
Tuotoksien pohjalta käydään keskustelua pienissä ryhmissä, miltä tuntui tehdä tehtävää. Harjoitus käydään läpi pohtimalla yhdessä sitä, mistä tekijöistä itsetunto
koostuu.
Harjoituksen ohjaajan on hyvä tiedostaa, että hyvä itsetunto koostuu itsensä tiedostamisesta, tuntemisesta ja arvostamisesta. Se kehittyy eri elämänkokemuksista saadusta palautteesta ja kokemuksista. Itsetunnon perusta on suhteellisen pysyvä mutta se voi myös vaihdella ja heilahdella. Perusitsetunto on kuitenkin suhteellisen vakaa.
Kun minäkäsitys tarkentuu ja vahvistuu sekä tietoisuus omasta roolista ja asemasta
selkiytyvät ei itsetunto ole enää kiinni ulkoisista tekijöistä. Tämän jälkeen itsetunto
määräytyy sisältäpäin, eikä se ole niin riippuvainen ulkoisista tekijöistä. Terveeseen
itsetuntoon liittyy positiivinen itsearvostus, jolloin ihminen arvostaa itseään persoonana hyvine ja hyvine ja huonoine puolineen. Ihmisen tehtävänä on tehdä itselleen selväksi, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Toisaalta on myös
tärkeää tiedostaa, että on olemassa mahdollisuus kehittyä. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan osata eikä kaikkeen pystyä.
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Minun ominaisuuteni
(Lähde: MLL:n Valintojen viidakossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön)
Tulostetaan ohessa olevat liuskat erivärisille papereille eri aiheluokkien mukaan. Leikataan liuskat erilleen ja jaetaan jokaiselle osallistujalle satunnaisesti viisi liuskaa,
joista jokainen on erivärinen. Osallistujien tehtävänä on vaihdella liuskoja muiden
kanssa niin, että kullekin jää käteen viisi liuskaa, joissa olevat ominaisuudet, tunteet
ja taidot hän kokee omikseen.
Kun jokaisella on itselle mieluisat liuskat kädessä käydään harjoitus läpi kertomalla
itsestä niiden avulla. Jokainen liuska luetaan ääneen ja osallistujat kertovat valinnoistaan. Jos liuskoja jää yli, voidaan niitä vielä käydä yhdessä läpi ja miettiä jokaisen osallistujan kohdalla, mikä liuska hänelle vielä sopisi. Harjoitusta voidaan jatkaa
vielä siten, että jokainen voi valita yhden sellaisen liuskan, jonka taidon tai ominaisuuden toivoisi itsessään vahvistuvan.
TAIDOT JOITA MINULLA ON

Osaan hoitaa kasvimaata.

Osaan kirjoittaa tarinoita.

Osaan piirtää.

Osaan leipoa pullia.

Osaan lasketella.

Osaan virkata.

Osaan laulaa.

Osaan ratsastaa.

Osaan kertoa vitsejä ja tarinoita.

Osaan tehdä ruokaa.

Osaan ajaa mopolla.

Osaan soittaa jotakin soitinta.

Osaan hoitaa lapsia.

Osaan koodata tietokoneella.

Osaan tehdä linnunpöntön.

Osaan pelata jalkapalloa.
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PSYYKKISET OMINAISUUTENI

Olen iloinen.

Olen seurallinen.

Olen rohkea.

Olen puhelias.

Olen ystävällinen.

Olen itsenäinen.

Olen kärsivällinen.

Olen auttavainen.

Olen reipas.

Olen älykäs.

Olen rauhallinen.

Olen ujo.

Olen innostuva.

Olen hauska.

Olen huumorintajuinen.

Olen määrätietoinen.

SOSIAALISET TAITONI

Osaan ilmaista oman tahtoni.

Olen rehellinen.

Otan muut huomioon

Osaan pitää puoleni.

Huomaan milloin apuani tarvitaan.

Osaan sopia riitani.

Osaan rohkaista.

En myöhästele.

Osaan käyttäytyä hyvin.

Osaan kuunnella

Osaan sovitella toisten ristiriitoja.

Osaan sanoa ei.

Olen luotettava.

Maltan odottaa vuoroani.

Osaan antaa myönteistä palautetta.

Osaan pyytää apua tarvittaessa.
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FYYSISET OMINAISUUTENI

Olen kaunis.

Olen hoikka.

Olen ketterä.

Olen kiharahiuksinen.

Olen pieni.

Olen lyhythiuksinen.

Olen iso.

Olen hyväkuntoinen.

Olen vahva.

Olen voimakas.

Olen pitkä.

Olen lyhyt.

Olen nopea.

Olen pitkähiuksinen.

Olen komea.

Olen liikunnallinen.

TUNNE JOTA TÄLLÄ HETKELLÄ TUNNEN

Olen ajatuksissani.

Olen innostunut.

Olen väsynyt.

Olen rauhallinen.

Olen onnellinen.

Olen energinen.

Olen ärsyyntynyt.

Olen tylsistynyt.

Olen tyytyväinen.

Olen aktiivinen.

Olen ihastunut.

Olen kiireinen.

Olen surullinen.

Olen levollinen.

Olen pettynyt.

Olen jännittynyt.
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Elämäni pelikentät
Tehtävän tavoitteena on tiedostaa omaa ajankäyttöä ja omia rooleja eri tilanteissa
sekä tiedostaa sosiaalisia verkostoja, joissa vaikuttaa. Harjoitukseen tarvitaan valkoisia A3-kokoisia papereita osallistujille, kyniä sekä pieniä leluhahmoja (Legoukkoja, kiiltokuvia, pelinappuloita yms.) Jaetaan osallistujille paperit ja kyniä sekä
leluhahmot. Pyydetään heitä määrittelemään asiat, joihin aikansa käyttää (työ, koulu, vapaa-aika, harrastukset, perhe, suku yms.) Tämän jälkeen osallistujat piirtävät
paperille kenttiä siinä suhteessa, minkä verran valveillaoloajasta kukin niistä vie.
Kun kentät on määritelty, ohjaaja pyytää osallistujia merkitsemään niihin vastaukset
seuraavaksi esitettyihin kysymyksiin.
- Mikä on tehtäväsi eri kentillä?
- Millainen on tyypillinen roolisi kentillä?
- Keitä tärkeitä ihmisiä kentältä löytyy?
- Miten viihdyt kentällä?
- Mitä tunteita eri kenttiin liittyy?
- Miten pärjäät kentillä?
Harjoitus puretaan joko pareittain tai pienryhmissä. Ovatko paperille piirtämäsi kentät tasapainossa suhteessa toisiinsa? Mitkä kentät koet tärkeiksi? Pystytkö panostamaan haluamiisi kenttiin? Haluaisitko panostaa johonkin enemmän?
Harjoitusta voidaan syventää jakamalla osallistujille pienet leluhahmot. Vastataan
seuraaviin kysymyksiin siirtelemällä hahmoa sopivan kentän kohdalle.
- Mistä kentästä saan parhaiten tunnetukea? Kenen kanssa voin puhua tunteistani?
- Mistä saan parhaiten rohkaisua?
- Mistä saan parhaiten neuvoja isoissa päätöksissä?
- Mistä saan parhaiten tietoa?
- Mistä saan kumppanuutta kun haluan seuraa, ajankulua ja hauskanpitoa?
Tähtiainesta
Harjoituksen tavoite on antaa jokaiselle myönteistä palautetta ja vahvistaa positiivisia ominaisuuksia ja taitoja. Harjoitukseen tarvitaan kartongista tehtyjä reilunkokoisia
tähtiä, tusseja ja hakaneuloja.
Jokainen osallistuja saa tähden, johon kirjoitetaan ”Olen tähtiainesta. Loistan, koska
olen…” Tämän jälkeen tähti kiinnitetään hakaneulalla kunkin osallistujan selkään.
Jokainen osallistuja käy kirjoittamassa jokaisen selässä olevaan tähteen jotain
myönteistä: hyvän ominaisuuden, luonteenpiirteen tai taidon. Kun tehtävä on suoritettu, saa kukin osallistuja oman tähden luettavakseen, muistoksi ja rohkaisuksi.
Sadutus
Sadutuksen tavoitteena on kuunnella ja vahvistaa sadutettavan itsetuntemusta.
Sadutus on oivallinen keino kuuntelemiseen, toisen ihmisen sanomisen arvostamiseen. Yksinkertainen ohje on: Kerro minulle satu. Minä kirjoitan sen paperille juuri
siten kuin sinä sen kerrot. Kun se on valmis, niin luen sen läpi ja saat tehdä siihen
haluamasi muutokset. Sitten luen sen vielä kerran. Sadutettaessa kirjoittaja kuuntelee sitä, mitä sadutettava haluaa kertoa. Parhaimmillaan sadutus toimii useasti toistettuna. Sadutusta voi kokeilla monin eri tavoin esimerkiksi saduttamalla yhtä henkilöä, tekemällä jatkosatua, joka kiertää sähköpostitse tai kirjeitse muutaman ihmisen
välillä.
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Kellokartta
Harjoituksen tavoitteena on tiedostaa omia tapojaan ja rutiineitaan. Tutustutaan toisiin
ja saadaan uusia ajatuksia. Alustalle (lattialle, isolle paperille, monisteelle) kuvataan
kellotaulu esim. maalarinteipillä ohessa olevan mallin mukaisesti. Osallistujia pyydetään merkitsemään kellotaululle kohta
•
jolloin menit eilen nukkumaan. Kerro
mitkä olivat viimeiset ajatuksesi ennen nukahtamista?
•
jolloin heräsit tänä aamuna. Kerro
mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi
herättyäsi?
•
missä kohtaa päivää haluaisit nopeuttaa/hidastaa kellon käyntiä?
•
mihin aikaan sinulla on yleensä huonoin/paras olo?
•
mihin aikaan olet tänään kokenut voimakkaimpia tunteita?
Harjoitusta voidaan soveltaa eri ajanjaksoille esim. viikkokalenterin muotoon ja
edetä kuin edellä. Kysymykset voivat olla
esim.
•
Minä viikonpäivänä nukut pisimpään?
•
Minä viikonpäivänä valvot pisimpään?
•
Milloin olet koulussa/töissä tehokkaimmillasi?
•
Mistä viikonpäivästä pidät eniten?
•
Mikä on tärkein koti-iltasi?
•
Mikä on lepopäiväsi?
•
Mikä on siivouspäiväsi?
Luuloja!
Harjoituksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja hahmottaa ennakkoluuloja. Harjoitus sopii niin tutulle kuin uudellekin ryhmälle. Toteuttamiseen tarvitaan kyniä ja paperia
sekä tilaa parityöskentelylle. Aikaa tulisi varata noin 45 minuuttia.
Tehtävä aloitetaan kirjoittamalla lyhyesti itsestä seuraavien kysymysten avulla. Millainen luonne sinulla on? Millaisista asioista pidät? Mitä inhoat? Mistä pidät itsessäsi? Mitä haluaisit muuttaa itsessäsi? Viihdytkö paremmin yksin vai seurassa? Pidätkö enemmän yllätyksistä vai tutuista ja turvallisista asioista? Aikaa tähän käytetään noin 10 minuuttia. Tehtävän jälkeen paperit pidetään itsellä ja muodostetaan parit. Haastatellaan
paria (aikaa noin 20 min/pari) mm. seuraavien kysymysten avulla. Ketkä ovat parhaita
ystäviäsi? Mitä teette yhdessä? Mitä harrastat? Mitä olet tehnyt kuluneen viikon aikana
vapaa-ajallasi? Minne haluaisit matkustaa? Mikä eläin haluaisit olla? Kysymyksiä voi
olla enemmänkin, kunhan ne eivät ole samoja kuin mihin vastattiin ensimmäisessä vaiheessa. Kuvaile seuraavaksi pariasi, joko kaikille tai pelkästään parillesi, käyttämällä
ensimmäisen vaiheen teemoja. Koeta arvata millainen luonne hänellä on , millaisista
asioista hän pitää tai ei pidä, viihtyykö hän yksin vai seurassa jne. Lopuksi todetaan
osuiko arvaajan arviot oikeaan. Harjoitus toistetaan toisin päin.
Lopuksi voidaan keskustella siitä, miltä arvuuttelu tuntui. Oliko se vaikeaa? Mitkä arvaukset menivät pieleen? Mistä se mahtoi johtua?
Vesaisten Keskusliitto ry.
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Tunnelataamo
Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja nimeämään keskeisiä tunteita ja löytää erilaisia tapoja käsitellä niitä.
Harjoitukseen tarvitaan isoja papereita, teippiä, tusseja, kysymykset kirjoitettuna joko paperille tai taululle muistin tueksi. Aikaa tehtävään varataan noin 45 minuuttia.
Ohjaaja kiinnittää neljä isoa paperia huoneen eri seinille. Yhteen hän kirjoittaa SURU, toiseen VIHA, kolmanteen RAKKAUS ja neljänteen ILO. Osanottajat jaetaan
neljään eri ryhmään. Jokainen ryhmä asettuu jonkin paperin luokse ja keskustelee
siihen kirjoitetusta tunteesta annettujen kysymysten pohjalta. Kysymykset ovat:
•
Miltä tämä tunne tuntuu? Jos se olisi eläin, mikä eläin se olisi?
•
Jos se olisi väri, mikä väri se olisi?
•
Mitä teen, kun olen sen tunteen vallassa (surullinen, vihainen, rakastunut, iloinen)?
•
Kenelle voin puhua tästä tunteesta?
•
Mistä läheiseni tietävät, milloin olen surullinen/vihainen/iloinen/rakastunut?
•
Miten he suhtautuvat siihen? Miten haluaisin heidän suhtautuvat?
•
Miten voin helpottaa/lievittää/lisätä tunnettani?
•
Miten itse suhtaudun, jos joku ystäväni on surullinen/vihainen/rakastunut/
iloinen?
•
Miten voin helpottaa/lievittää/lisätä ystäväni tunnetta?
Ryhmäläiset voivat kirjoittaa paperille muutamalla sanalla vastuksiaan tai esimerkiksi piirtää eläimen, joka heille tulee mieleen (ryhmän ei tarvitse olla yksimielinen,
vaan ryhmäläiset voivat vapaasti kirjoittaa myös omia kommenttejaan).
Ryhmät vaihtavat sopivan ajan kuluttua seuraavan paperin luo. Harjoitusta jatketaan
kunnes kaikki ryhmät ovat käyneet läpi kaikki tunnepaperit kysymysten avulla.
Lopuksi keskustellaan harjoituksen tekemisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista. Miltä
harjoitus tuntui? Oliko jokin tunne muita helpompi tai vaikeampi? Halutessaan osallistujat voivat kertoa kokemuksistaan erilaisista tunteista. Jos tunne oli negatiivinen,
kuinka se meni ohi? Millaisia tapoja tunteiden käsittelyyn on olemassa? Millaisia uusia tapoja voi keksiä?
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Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät pelaamalla,
leikkimällä ja ryhmässä toimimalla. Aikuisen esimerkillä ja ohjeistuksella lapsi oppii toimimaan
ryhmässä kunnioittaen muita ryhmäläisiä ja heidän mielipiteitään. Yhteistyötaitoja kehitettäessä
on tärkeää opettaa kärsivällisyyttä ja saada koko
ryhmä toimimaan yhteisillä pelisäännöillä. Yhdessä toimimalla lapset oppivat myös toisiltaan.

Tavoitteet
•
•
•
•

Toimeen tuleminen erilaisten ja -ikäisten kanssa
Toisten kunnioittaminen, ymmärtäminen ja kuunteleminen
Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäiseminen ja välttäminen
Pettymysten sietäminen

Toimintamuodot
•
•
•
•
•

Pelit
Leikit
Leirit
Retket
Yhteiset askareet
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Vanhempainrinki
Perustetaan vanhempainrinki, joka kokoontuu esimerkiksi kerran kuussa. Vanhempainringillä pyritään siihen, että:
•
vanhemmat oppivat tuntemaan toisensa
•
toiminnan avulla arkipäivän organisointeihin ja ongelmiin saadaan apua, vertaistukea ja ratkaisuja, jaetaan huolenpitoa lapsista ja nuorista
•
sovitaan yhteisiä pelisääntöjä lasten ja nuorten
koulun ulkopuoliseen kanssakäymiseen.
•
etsitään uusia mahdollisuuksia ja keinoja puuttua luontevasti ja rakentavasti ongelmatilanteisiin asioita selvittäen ja sopien
•
löydetään selkeämpää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta vanhempien välillä

Oikein vai väärin -rastipolku
(lähde: Terveys ry:n Yhtä köyttä –
tapakasvatusohjelma)
Tehtävän tavoitteena on virittää pohtimaan käsityksiä
hyvästä ja pahasta sekä siitä mitä saa ja mitä ei saa
tehdä. Harjoituksella halutaan ohjata osallistujia ajattelemaan myös valintojensa seurauksia itselleen ja
muille. Kysymykset leikataan ja liimataan erillisille lapuille rastikorteiksi ja sijoitetaan sopivaan ympäristöön. Polku voidaan toteuttaa perinteisenä rastipolkuna, jolloin reitti merkitään nauhoilla.
Ryhmät kiertävät rastipolun niin, että jokainen ryhmä aloittaa polun eri rastilta ja etenee sitten numerojärjestyksessä, kunnes kaikki rastit on käyty. Voidaan toteuttaa
myös suunnistuksena, jolloin rastit merkitään karttaan tai tähtisuunnistuksena, jolloin
palataan aina samaan paikkaan hakemaan seuraavan rastin sijainti. Tällöin rastit
ovat sijoitettuna keskusrastin ympärille tähtimäisesti.
Kysymykset leikataan ja liimataan erillisille lapuille rastikorteiksi ja sijoitetaan sopivaan ympäristöön. Polku voidaan toteuttaa perinteisenä rastipolkuna, jolloin reitti
merkitään nauhoilla. Ryhmät kiertävät rastipolun niin, että jokainen ryhmä aloittaa
polun eri rastilta ja etenee sitten numerojärjestyksessä, kunnes kaikki rastit on käyty.
3-4 henkilön ryhmät kiertävät rastit, keskustelevat kysymyksistä ja yrittävät löytää
yhteisen näkemyksen vastausvaihtoehdoista. Ryhmän vastaus merkitään vastauskorttiin. Kun rastit on kierretty, kokoonnutaan yhteen ja käydään vastaukset läpi. Oliko vastaus yksimielinen? Miksi oli, miksi ei ollut? Miten perustelet antamasi vastauksen? Onko tilanteisiin löydettävissä aina yksi ainoa oikea vastaus? Miten kysymyksistä tulee esille toisista ihmisistä huolehtiminen?
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Huomaat jotain kiusattavan ja ajattelet, että
A)
B)
C)

on parasta pysyä kauempana ja tarkkailla tilannetta sieltä.
on parasta ryhtyä puolustamaan uhria
on parasta myötäillä ja kannustaa kiusaajaa, jotta saa itse olla rauhassa

A)
B)
C)

Suutut kaverillesi ja panet välit poikki.
Otat asian esille ja kerrot kaverillesi miltä
asia sinusta tuntuu.
Alat kostoksi kertomaan kaverisi salaisuuksia eteenpäin.

Löydät jotain, jonka tiedät kuuluvan toiselle.
Miten toimit?

Valehteleminen

A)
B)
C)

Kerrot kaverillesi salaisuuden, jota hän ei pysty pitämään. Pian sinulle selviää, että aika moni tietää salaisuutesi. Mitä teet?

on mielestäni aina väärin
ei ole mielestäni ollenkaan väärin
mielestäni joskus valkea valhe tai kertomatta jättäminen on paras vaihtoehto

A)
B)
C)

Pidät löytötavaran, koska ”löytäjä saa
pitää”.
Haluat, että tavara palautetaan omistajalle ja toimitat sen löytötavaratoimistoon.
Jätät tavaran löytöpaikalle, koska omistaja voi palata etsimään sitä.

Kaverisi ei oikein pärjää asiassa, jossa sinä olet hyvä. Hän pyytää apuasi

Olet saanut kaveriltasi tekstiviestin, joka ei ollut tarkoitettu sinulle. Mitä teet?

A)
B)

A)
B)

C)
D)

Sanot, että et ehdi millään.
Lupaat auttaa myöhemmin, mutta
unohdat lupauksesi.
Lupaat auttaa myöhemmin ja autat
kun sinulla on aikaa.
Ohjaat kaveria pyytämään apua muualta.

Huomaat, että matkalippusi on mennyt
vanhaksi, eikä sinulla ole rahaa uuteen.
Mitä teet?

C)

Saat selville, että kaverisi on varastanut kaupasta cd-levyn. Miten toimit?
A)

A)
B)
C)

Lainaat kavereiltasi ja lupaat maksaa
takaisin.
Matkustat ilman lippua kunnes saat
rahaa ostaa uuden lipun.
Kuljet pyörällä ja kävellen, kunnes
saat rahat uuteen lippuun.

Luet ja levität viestiä eteenpäin.
Luet viestin ja ilmoitat lähettäjälle sen tulleen väärään numeroon.
Luet viestin ja päätät poistaa sen puhelimen muistista, koska se ei kuulu sinulle.
Et kerro viestin sisällöstä eteenpäin.

B)
C)
D)

Moitit kaveriasi ja käsket häntä palauttamaan cd:n takaisin kauppaan.
Ehdotat kaverillesi, että hän palauttaa
cd:n ja lupaat itse lähteä mukaan.
Käsket kaveriasi kopioimaan cd:n ennen
palauttamista.
Et puutu tilanteeseen. Et ole tehnyt itse
mitään väärää, etkä halua puuttua asiaan.
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Ryhmähengen vahvistamista ja rajojen etsimistä toimintarastien avulla
(Oheinen harjoitusrata sekä muita toiminnallisia harjoituksia löytyy Mikko Aallon
kirjasta Ryppäästä ryhmäksi, 2000)
Toimintarastien tavoitteena on lisätä yhteishenkeä ja löytää erilaisia vahvuuksia.
Toimintarasteille tulisi varata aikaa noin 20 minuuttia/rasti sekä yksi tunti
huolelliseen purkuun ja prosessointiin. Jokainen rasti tulee käydä läpi välittömästi
suorituksen jälkeen. Jokaiselle rastille tarvitaan yksi rastihenkilö. Rastihenkilöiden
tulee etukäteen huolellisesti sopia aikataulusta, rastin toteutuksesta ja
turvallisuudesta. Toisaalta rastitehtävät voidaan toteuttaa myös siten, että ryhmän
mukana kulkee henkilö, joka ohjeistaa ja valvoo rastitehtävät. Tällöin rasteille ei
tarvita enää erikseen valvojia. Osallistujat toteuttavat tehtävät noin 5-7 hengen
ryhmissä.
Rastitehtävät
Hämähäkin seitti
Kuvaus: Ryhmän on mentävä puiden tai tolppien väliin
rakennetun seitin läpi yksitellen siten, että yhtä aukkoa
käytetään vain kerran. Seitin toiselta puolelta saa auttaa
vasta kun on päässyt itse toiselle puolen seittiä. Seitin
naruihin ja puihin ei saa koskea.
Materiaalit ja valmistelut:
Tarvitaan vahvoja, eripituisia narun pätkiä. Maastosta
etsitään kaksi puuta tai tolppaa, joiden etäisyys toisistaan
on noin 2-3 metriä. Naruista rakennetaan puiden tai tolppien väliin seitti, joissa on
erikokoisia aukkoja eri korkeuksilla. Aukkoja on hyvä olla muutama enemmän kuin
ryhmäläisiä.
Seitti on syytä rakentaa alueelle, jossa ei ole teräviä kiviä tai esineitä verkon lähellä.
Ohjaaja valvoo ryhmää ja neuvoo suorittamaan tehtävää turvallisesti.
Ohjeistus: Olette saapuneet matkallanne valtavalle hämähäkin seitille. Seittiä ei voi
kiertää, vaan teidän on mentävä suuren seitin läpi. Yhtä aukkoa saa käyttää vain
kerran, eikä seittiin saa koskea. Hipaisusta hämähäkki valpastuu ja herää. Osumia
ei siis sallita, jokaisen osuman jälkeen tehtävä on aloitettava alusta. Seitin toiselta
puolelta saa kaveria auttaa vasta sitten, kun on itse päässyt seitistä läpi. Miettikää
tarkoin miten selviätte. Onnea matkaan!
Purku: Miltä tuntui luottaa muihin? Miltä tuntui olla luottamuksen arvoinen? Miten
päädyitte ratkaisuun? Miten läpimenojärjestys määräytyi? Olisiko jotain pitänyt tehdä
toisin?
Rammat ja sokeat
Kuvaus: Ryhmä kulkee ohjaajan määräämän reitin. Yksi ryhmäläisistä näkee,
muiden silmät on peitetty sokkoliinoilla. Ryhmä ei saa nähdä reittiä etukäteen.
Näkevän ryhmäläisen tehtävänä on auttaa matkalla muita ryhmäläisiä. Ryhmästä
riippuen voi vaikeustasoa lisätä siten, että yksi ryhmäläisistä määrätään rammaksi.
Rampa ei voi kävellä eikä kontata, joten ryhmän on autettava häntä eteenpäin.
Materiaalit ja valmistelut: Tarvitaan sokkoliinoja ryhmän koon mukaan.
Valmistellaan turvallinen reitti merkitsemällä se esim. kreppinauhalla. Matkalla voi
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olla helppoja esteitä, joita ryhmä joutuu kiertämään. Ohjaajan tulee tarkkailla, että
kaikista ryhmäläisistä huolehditaan ja hän estää tarvittaessa vaaratilanteita.
Ohjeistus: Teidän on kuljettava merkitty noin 100 metrin mittainen reitti ryhmänä.
Jotta tehtävä ei olisi liian helppo, kaikki yhtä lukuun ottamatta sokeutuvat. Valitkaa
näkevä ja miettikää hetki yhdessä, miten onnistutte parhaiten tehtävässä. Vaikka
näkevällä on erityinen vastuu ryhmän turvallisuudesta, tulee koko ryhmän huolehtia
siitä, että kukaan ei satuta itseään. Onnea matkaan!
Purku: Oliko helppo valita näkevä? Miten onnistuitte valinnassa? Oliko helppoa
ohjata ryhmää? Miltä tuntui kantaa vastuuta ryhmästä? Miltä tuntui luottaa
näkevään? Tuntuiko olo turvalliselta? Oliko helppoa ottaa ohjeita vastaan
näkevältä?
Pimeä huone
Kuvaus: Ryhmä menee sokkona pimeään huoneeseen, jonka harjoituksen ohjaaja
on etukäteen valmistellut. Ryhmä luo tunnustelemalla mielikuvan huoneesta ja sen
esineistöstä. Sen jälkeen ryhmä palaa huoneen ulkopuolelle piirtämään siitä kartan.
Materiaalit ja valmistelut: Pienehkö huone, jonka saa hyvin pimennettyä. Ohjaaja
tuo huoneeseen erilaisia esineitä ja asettelee ne tarkasti omille paikoilleen ja piirtää
huoneesta itselleen kartan. Esineet voidaan valita siten, että niiden sijaintipaikoilla
on jokin looginen selitys (esim. pieni keittiö, jossa joku on ollut leipomassa ja
joutunut lähtemään kesken pois). Toiseen huoneeseen asetetaan pöydälle valmiiksi
kynät ja paperia. Huoneessa ei saa olla herkästi särkyviä esineitä tai teräviä kulmia.
Ohjeistus: Menette kohta silmät sidottuna pimeään huoneeseen. Teillä on viisi
minuuttia aikaa tutustua huoneeseen, sen muotoon sekä kaikkiin siellä oleviin
esineisiin. Huoneessa olevia esineitä ei saa siirtää eikä siellä saa puhua. Ajan
päätyttyä teidät haetaan ulos huoneesta ja ohjataan toiseen huoneeseen, jossa
piirrätte yhteisen pohjapiirroksen huoneesta. Piirroksesta pitää ilmetä minkä
muotoinen huone oli ja missä kohtaa mikäkin esine sijaitsi. Aikaa piirtämiseen on
viisi minuuttia.
Purku: Millaiselta tuntui tutustua huoneeseen? Miltä tuntui piirtää pohjapiirrosta?
Miltä tuntui muistaa sellainen esine, jonka muut olivat unohtaneet?
Torni
Kuvaus: Ryhmän tehtävänä on rakentaa puisista pyykkipojista tai paperiarkeista
mahdollisimman korkea torni.
Materiaalit ja valmistelut: Pöytä, mittanauha ja noin 100 kpl pyykkipoikia tai nippu
A4-paperia.
Ohjeistus: Ryhmällä on noin 10 minuuttia aikaa rakentaa puisista pyykkipojista (tai
papereista) mahdollisimman korkea torni. Mitään ulkopuolisia tukia ei saa käyttää.
Tornin on seistävä itsestään. Torni mitataan kymmenen minuutin kuluttua. Tuloksen
ratkaisee tornin korkeus ajan umpeuduttua.
Purku: Saivatko kaikki osallistua? Miten roolit jakautuivat ryhmässä? Kuka oli
rakennusmestari? Oliko varasuunnitelmaa tornin kaatumisen varalle? Oliko tavoite
ja menetelmät kaikille selvät?
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Tarkkuusheittoja
Kuvaus: Yksi ryhmästä heittää sokkona erilaisia esineitä maaliruudukkoon näkevien
ohjeiden mukaisesti siten, että hänelle ohjeita antava on myös sokea mutta
puhekykyinen. Tälle ohjeita antavat loput ryhmän jäsenet, jotka ovat näkeviä, mutta
mykkiä. Ruudut voidaan pisteyttää ja järjestää leikkimielinen kilpailu.
Tarvikkeet: Sokkoliinoja ja erilaisia heiteltäväksi soveltuvia esineitä sekä kori
heitettäville esineille.
Valmistelut: Ohjaaja tekee maahan 6 ruutua (1mx1m) rajaten näistä noin kolmen
metrin päähän heittopaikan ja sen taakse kosketusetäisyyttä kauemmaksi
neuvontapisteen.
Ohjeistus: Ryhmälle annetaan ohjeet ja pari minuuttia aikaa sopia yhteisestä
merkkikielestä ja tehtävien jaosta: Kaksi teistä sokeutuu, toinen talutetaan
heittoympyrään, jonka jälkeen muut avustajat poistuvat taaemmaksi
neuvontapaikalle. Tehtävänä on, että heittopaikalla seisova sokea heittää
mahdollisimman monta esinettä heittopaikan viereisestä korista maaliruudukkoon.
Avustajat seisovat neuvontapaikalla ja heistä vain sokea on puhekykyinen ja voi
huudella ohjeita heittäjälle. Heittäjään ei saa koskea. Saatte kolme minuuttia aikaa
jakaa tehtävät ja sopia yhteisestä merkkikielestä, jonka jälkeen on 10 minuuttia
aikaa suorittaa tehtävä. Ohjaaja valvoo tehtävän oikeanlaista suorittamista.
Purku: Miltä sokeista tuntui tehtävän aikana? Saiko heittäjä ja sokea riittävästi
ohjeita? Mikä oli vaikeinta avustajien mielestä?
Taikamatto
Kuvaus: Ryhmäläiset asettuvat maahan levitetylle matolle ja yrittävät kääntää
maton ympäri poistumatta matolta.
Tarvikkeet: Matto
Ohjeistus: Ryhmä pääsee matkustamaan taikamatolla, joka nousee ilmaan.
Jokainen voi katsella ympärillä olevia maisemia. Kun matto on kymmenen metrin
korkeudessa, se pysähtyy, eikä voi jatkaa matkaa ennen kuin se on käännetty
nurinpäin. Ryhmän tulee kääntää matto poistumatta maton ulkopuolelle. Tarvitsette
yhteistyötä jotta tehtävä onnistuu.
Purku: Miltä tehtävän toteuttaminen tuntui?
Esineen poisto
Kuvaus: Ryhmä pyrkii poistamaan ympyrän keskelle sijoitetun esineen kahta köyttä
käyttäen.
Tarvikkeet: Köyttä ja esine (reppu, ämpäri, pullo yms.)
Valmistelut: Piirretään maahan kaksi ympyrää sisäkkäin (Isomman ympyrän
halkaisija noin 4 metriä). Sisemmän ympyrän sisälle laitetaan jokin esine.
Kuvaus: Asettukaa ulommaisen ympyrän kehän ulkopuolelle. Saatte kaksi köyttä,
joilla teidän tulee yrittää poistaa sisemmässä ympyrässä oleva esine. Esine ei saa
koskea maahan ennen kuin se on molempien ympyröiden ulkopuolella. Jos esine
koskee maata, alkaa yritys alusta.
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Positiivisten asioiden purkki
Kerätään päiväkodissa, kerhossa, koulussa tai leirillä positiivisten asioiden purkkia.
Tavoitteena on kehittää yhteisvastuullisuutta. Ohjaaja kysyy yhdeltä
vapaaehtoiselta, mitä kaikkea kivaa päiväkodissa/kerhossa/koulussa/leirillä yms. ja
kavereissa on ollut juuri tänään. Ohjaaja kirjoittaa aiheen paperilapulle ja laittaa
lapun positiivisten asioiden purkkiin. Ohjaajat keräävät lappuja aina sopivaksi
katsominaan päivinä. Positiivisia lausahduksia voi hyödyntää kerhokauden
päätteeksi tai ristiriitatilanteissa. Ohjaaja voi halutessaan viitata purkkiin sekä siihen,
kuinka paljon mukavia asioita meillä on yhdessä. Positiivisten asioiden purkkia voi
käyttää myös palautteen keruun muotona esim. jossain tapahtumassa tai leirillä.
Vierelle voi lisätä myös negatiivisten asioiden purkin, johon kerätään kritiikkiä. Sinne
kerätyt viestit kannattaa käsitellä yhdessä ryhmän kanssa ja pohtia, mitä asian
hyväksi voidaan tehdä.
Yhteiset pelisäännöt
Lasten, aikuisten ja perheiden kanssa pidempään työskenneltäessä on hyvä luoda
yhteiset pelisäännöt kaikkien noudatettaviksi. Yhteisiä pelisääntöjä ei tarvitse luoda
yksittäisiin tehtäviin ja harjoituksiin, mutta pidempikestoiseen toimintaan kuten
kerhoihin, leireille ja harrastuksiin. Pelisäännöillä saadaan toimintaan turvallisuutta ja
selkeyttä.
Pelisäännöistä tulee helposti noudatettavat ja rangaistuksista ymmärrettävät, kun
ne luodaan toimintakauden alussa ja yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ohjaajan rooli
pelisääntöjä rakennettaessa on rakentava ja arvioiva. Ohjaajan tehtävä on suunnata
sääntöjen muodostuminen kaikille sopiviksi ja reilulla hengellä luoduiksi.
Ennen pelisääntöjen luomista ryhmä kannattaa tutustuttaa toisiinsa harjoitteiden
avulla. Varsinkin lapsilla ja varhaisnuorilla ennen pelisääntöjen luomista tehtävät
harjoitteet kannattaa valita huolella, jotta ryhmän oikeudenmukaisuudentaju ja
yhteenkuuluvuus ovat sääntöjä päätettäessä korkealla.
Pelisääntöjä rakennettaessa ohjaajan kannattaa selkeästi kertoa, mitä ollaan
tekemässä. Jos ryhmäläiset osaavat kirjoittaa, kullekin ryhmäläiselle annetaan oma
pelisääntöpohja johon kirjataan yhdessä sovittavat asiat.
Ohjaaja kirjoittaa yhteiset pelisäännöt itselleen. Pelisääntöjä
voidaan pitää esillä aina kun ryhmä kokoontuu tai hankaluuden
ilmetessä kaivaa esiin. On tärkeää, että ohjaaja pitää tiukasti
kiinni sovituista pelisäännöistä ja jakaa kehuja ja rangaistuksia
oikeassa kohdassa. Yhteiset pelisäännöt olisi hyvä vielä
kaikkien allekirjoittaa.
Yhteisiin pelisääntöihin täydennetään kohdat:
Kaikki viihtyvät kun...
Jos kiukku iskee…
Aika, päivämäärä ja allekirjoitus
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Perinteiset hyvät tavat (kiitos, anteeksi ja ole hyvä) ovat
tärkeitä kaikessa vuorovaikutuksessa. Tässä aikuiset
toimivat erityisinä esimerkkeinä. Kerhoissa ja muussa
vesaistoiminnassa voidaan harjoitella hyviä tapoja.

Tavoitteet:
•

Kohteliaat käytöstavat esim. tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen,
itsensä ja toisten esitteleminen, ruokailutavat

•

Muiden ihmisten huomioonottaminen esim. henkilökohtaiset kohteliaisuudet,
oven avaaminen, siisteys ja puhtaus, ympäristöstä huolehtiminen, liikennekäyttäytyminen, takin päälle auttaminen

•

Juhlatapojen oppiminen esim. naisten ja vanhempien ihmisten huomioiminen
(ovet, ruokailujärjestys)

•

Erilaisten tapojen ja tottumusten ymmärtäminen

•

Eri kulttuurien esittely ja niistä johtuvien toimintamallien ymmärtäminen ja hyväksyminen

•

Erilaisten käyttäytymisetikettien hallinta eri tilanteissa

Toimintamuodot:
•

Erilaisissa tilaisuuksissa käyttäytyminen

•

Hyvien tapojen opettaminen ja noudattaminen, esimerkiksi pöytätavat, tervehtiminen, esittäytyminen, liikkuminen yleisissä kulkuneuvoissa ja ovissa, paikan
antaminen vanhemmille ihmisille

•

Hyvistä tavoista muistuttaminen

•

Hyvät tavat -kurssi
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Ystävyyden puu
Hankitaan iso puu/oksa tai tehdään sellainen esim. pahvista. Tehdään lehden
muotoisia kortteja pahvista. Kirjoitetaan kortteihin erilaisia ystävällisiä tekoja ja
ripustetaan kortit puun lehdiksi (Esimerkiksi: Olen ystävällinen muille, Muistan kiittää
muita, Autan muita, Pidän tavarani järjestyksessä, Hymyilen paljon…) Valitaan
ajoittain oksalta yksi kortti ja toimitaan sen mukaan esimerkiksi yhden kerhokerran/
päivän ajan.
Perinteiden siirto
Kutsutaan kouluun, kerhoon, tapahtumaan joku vanhempi henkilö, joka kertoo
menneen ajan tavoista (esim. juhlapyhät, vierailutavat). Vierailija voi olla myös eri
kulttuurista. Verrataan tapoja nykypäivään.
Ympäristön havainnointi
Seurataan miten ihmiset käyttäytyvät julkisissa liikennevälineissä, katujen
ylityksissä, kaupoissa, kirjastoissa jne. Tehtävän voi suorittaa joko yksin tai parin
kanssa. Havainnot kirjataan ja ne käydään myöhemmin läpi ryhmässä. Mietitään
millaista palautetta saa, jos itse muistaa olla kohtelias: sanoa kiitos ja ole hyvä,
aukaista ovia, antaa anteeksi jne.
Mitä on melu?
Ollaan ryhmässä hetki aivan hiljaa, jonka jälkeen puhutaan yhteen ääneen ja ollaan
taas hetki aivan hiljaa. Keskustellaan siitä, mikä melun aiheuttaa, mitä kukin voi
tehdä melun vähentämiseksi, miten kukin voi välttää turhaa hälinää kerhossa,
kotona, luonnossa. Kirjataan mielipiteet ylös. Vertaillaan melun ja hiljaisuuden
aiheuttamia tuntemuksia. Keskustellaan siitä, miten melu vaikuttaa työrauhaan.
Mietitään yhdessä tilanteita, joissa voimme meluta häiritsemättä muita ja missä muut
pitää ottaa erityisesti huomioon.
Anteeksi pyytäminen ja antaminen
Jaetaan anteeksipyytäjän ja anteeksiantajan roolit. Ohjaaja kertoo tilanteita, joissa
pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi (esimerkiksi töniminen, etuileminen,
pahasti sanominen). Näytellään tilanteet pareittain. Vaihdetaan välillä rooleja.
Keskustellaan, miltä tuntui pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Miksi
anteeksipyytäminen on joskus vaikeaa?
Ilokortti
Jokainen osallistuja askartelee kortin ja kirjoittaa siihen kauniin, rohkaisevan viestin.
Kortit kerätään nimettöminä laatikkoon. Jokainen saa nostaa laatikosta vuorollaan
tämän hyvänmielen kortin.
Mannalaput
Jokainen osallistuja miettii, jonkin rohkaisevan tai elämänohjeita antavan ”sanonnan”
ja kirjoittaa sen lapulle. Laput kerätään pussiin tai laatikkoon, josta jokainen saa
sovittuna ajankohtana nostaa itselleen rohkaisun sanoja. Voidaan toteuttaa myös
siten, että nostetaan esim. kerhokerran aluksi tai lopuksi yksi yhteinen lappu.
Myönteinen potretti
Osallistujat jaetaan pareihin. Jokainen pari piirtää toisistaan kuvan ja luettelevat
samalle paperille vastapuolen viisi itselle mieleistä ominaisuutta. Kootaan työt
seinälle nimettöminä ja yritetään arvailla, ketä kuvat esittävät.
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Ilmetarinat
Harjoituksen tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käsittelemään erilaisia tunteita
Toteuttamiseen tarvitaan kuvia, joissa ihmisillä on erilaisia ilmeitä esim.
sanomalehdistä. Osallistujat jaetaan noin 4-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle
annetaan muutama erilaista tunnetilaa kuvaava kuva. Ryhmät saavat hetken aikaa
tarkastella kuvia. Ryhmälle annetaan tehtäväksi keskustella millaisessa tilanteessa
ihmisellä voi olla
kuvassa oleva
tunne ja ilme.
Tämän jälkeen
ryhmä valitsee
saamistaan
korteista yhden
ja tekee siitä
lyhyen tarinan.
Kukin ryhmä
esittää
vuorollaan oman
tarinansa muille
ryhmille ja
esittelee
kuvansa.
Keskustelua
tunteista
•
Millaiset tunteet ovat myönteisiä tunteita, minkä tunteen vallassa on hyvä olla?
•
Millaiset tunteet ovat kielteisiä, minkä tunteen vallassa on paha olla?
•
Millaisen tunteen vallassa esim. koulu, työ tai harrastukset sujuvat parhaiten?
•
Millaiset tunteet lamaannuttavat, tekevät passiiviseksi ja saamattomaksi?
Tunnetuliaisia
Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmät asettuvat vastatusten kahteen riviin.
Jokainen saa hetken aikaa miettiä jonkin voimakkaita tunteita aiheuttaneen tilanteen
omasta elämästään (esim. esityksen jännittäminen) sekä esineen, joka hänen
mielestään kuvaa tuon tilanteen aikana ollutta tunnetta (esim. hikinen paita). Kun
kaikki ovat valmiita, toisen rivin ensimmäinen siirtyy vastapäätä olevan osallistujan
eteen sekä ilmaisee pantomiimin keinoin antamaansa esinettä ja siihen liittyvää
tunnetta (tunteen aiheuttanutta tilannetta ei kerrota toisille). Esineen saanut kertoo
suullisesti, minkä esineen ja tunteen hän otti vastaan. Esineen tuoja kommentoi
osuiko arvaus oikeaan ja korjaa tarvittaessa mitä todella antoi. Kun tuoja on
palannut paikoilleen, äskeinen saaja vie puolestaan oman esineensä seuraavalle
vastapäisessä rivissä. Loppukeskustelun aiheita voivat olla: Millaisia tunteita on
helppo ilmaista? Millaisia tunteita ei mielellään haluaisi näyttää toisille? Onko
olemassa tilanteita, jolloin ei voi ilmaista tunteitaan vapaasti?
Linnanjuhlat
Järjestetään lapsille omat linnan juhlat esimerkiksi jonkin juhlapäivän yhteyteen.
Opetellaan etukäteen käytöstapoja ja vaikka myös muutama tanssi juhliin. Kutsutaan
mukaan myös vanhempia. Lapset ovat juhlissa vieraina, joille tarjoillaan ruoka
hyvien tapojen mukaisesti.
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Lapsen on tärkeää tiedostaa ihmisen ja ympäristön
vuorovaikutuksen merkitys. Ympärillä olevaan luontoon
tutustuminen tarjoaa paljon virikkeitä. Se kehittää lapsen
idearikkautta sekä opettaa arvostusta elämää ja luontoa kohtaan.
Ympäristönä ymmärrämme luonnonympäristön lisäksi myös
rakennetun, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön.

Tavoitteet
•

Opitaan arvostamaan luontoa ja tiedetään luonnon tarjoamia mahdollisuuksia
esim. luonnon antimet ja virkistys- ja liikuntamahdollisuudet. Opitaan ymmärtämään ympärillä olevan luonnon kauneutta ja nauttimaan siitä

•

Tiedostetaan elintarvikkeiden tuottamisen ketjua

•

Tunnetaan ja ymmärretään kestävän kehityksen periaatteet sekä kierrätyksen ja
ekologisuuden merkitys

•

Ymmärretään omien kulutustottumusten ja valintojen ympäristövaikutuksia

•

Kannustetaan vaalimaan luonnon monimuotoisuutta

•

”Ympäristökasvatuksen tehtävä on antaa kokonaiskuva ihmisen, yhteiskunnan ja
luonnon vuorovaikutuksesta, ihmisen riippuvuudesta elinympäristöstään sekä
hänen vastuustaan ympäristön muuttajana.” (Suomen Unesco -toimikunta, 1992)

•

Lisätä ja vahvistaa lasten kiinnostusta oman kotiseutunsa luontoon ja sen suojeluun tiedon, kokemusten ja mieleenpainuvien elämysten kautta

•

Tutustutaan luontoon yhdessä lasten kanssa

Toimintamuodot
•

Ympärillä olevaan luontoon, luonnon materiaaleihin ja ympäristöön tutustuminen

•

Kasvillisuuteen ja eläimiin tutustuminen

•

Elintarvikkeiden tuottamisen kiertokulkuun perehtyminen

•

Historiallisiin kohteisiin ja rakennuksiin tutustuminen

•

Kierrättämisen oppiminen

•

Oma kasvimaa, taimikasvatus, kukkasipulien istuttaminen

•

Linnunpöntön tekeminen ja asentaminen

•

Hyötyvälineen rakentaminen luonnon antimista

•

Lasten suunnittelema oma toimintaympäristö, esim. leikkikentän tai ulkoliikuntapaikan kehittämissuunnitelma
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Metsäleikkejä
Parin etsintä
Leikkijät seisovat piirissä kädet selän takana. Ohjaaja antaa jokaiselle esineen
metsästä siten, että kahdella osallistujalla on aina samanlaiset esineet esim.
käpypari, kivipari, neulaspari, kaarnapari jne. Jokainen vuorollaan kuvailee omaa
esinettään katsomatta sitä. Kun joku arvaa omaa esinettään kuvailtavan, käy hän
katsomassa onko esine samanlainen. Mikäli esineet ovat samanlaisia, muodostavat
he parin. Jos leikkijöitä on vähän voidaan leikkiä soveltaa niin, että jokaiselle
annetaan tunnusteltavaksi oma luonnonesine. Kukin opettelee tuntemaan omansa
katsomatta sitä. Esineet kerätään pois ja laitetaan kiertämään sekalaisessa
järjestyksessä leikkijältä toiselle. Tehtävänä on löytää oma esine. Kun oma esine
sattuu kohdalle, jätetään se itselle ja muut esineet laitetaan eteenpäin. Kun kaikki
ovat mielestään löytäneet omansa, katsotaan mitä ne ovat.
Puusokko
Leikkijät ovat pareittain, toisella on silmät peitettynä. 'Näkevä' vie sokon puun
luokse. Sokkona oleva tunnustelee puuta ja yrittää painaa mieleensä millainen runko
puulla on. Sokko viedään pois puun luota takaisin aloituskohtaan, jonka jälkeen hän
voi avata silmänsä ja yrittää löytää oman puunsa.
Pesäpuu palaa
Yksi leikkijöistä on näätä ja loput ovat oravia. Oravat etsivät itselleen omat pesäpuut,
jotka merkitään kuitunauhalla. Kun näätä huutaa 'PESÄPUU PALAA!', oravien on
pakko vaihtaa pesää keskenään. Näätä yrittää päästä johonkin pesäpuuhun ennen
oravaa, jolloin roolit vaihtuvat: oravasta tulee näätä ja näädästä orava.
Luonto-symbolit
Leikkijät jaetaan ryhmiin, joissa kukin ryhmän jäsen etsii luonnosta esineitä, jotka
kuvaavat toisia ryhmän jäseniä. Sen jälkeen kukin etsii kerätyistä esineistä itseään
parhaiten kuvaavan esineen ja kertoo kavereilleen, miksi valitsi juuri sen kiven tai
lehden tai kävyn tms. ja miten se kuvaa itseään.
Tuhatjalkainen
Kootaan noin kuuden hengen jono. Jonossa olijat pitävät toisistaan kiinni, jotta letka
pysyy kasassa. Etummainen ohjaa letkaa, muiden silmät peitetään. Jonon johtaja
toimii Tuhatjalkaisen silminä ja pyytää siinä olijoita tarkkailemaan ympäristöä
kuuntelemalla, tunnustelemalla ja haistelemalla. Tuhatjalkaisen johtaja antaa ohjeita
kulkemiseen. Kun letka on edennyt sopivan matkan pysähdytään. Letkassa olleet
ottavat siteet pois silmiltä ja pyrkivät näyttämään mahdollisimman tarkasti reitin, jota
pitkin edettiin.
Kasvitiheys
Jokainen ryhmä/pari/osallistuja saa reilun pätkän narua, jolla hänen tulee rajata
luontoon neliöalue, jossa luulee olevan eniten erilaisia kasveja. Ympyrän sisällä
olevat kasvilajit lasketaan. Voittaja on se, jonka rajatulla alueella on eniten eri
kasvilajeja.
Kaupunkeja luonnonesineillä
Kukin ryhmä/osallistuja valitsee yhden kaupungin Suomesta sanomatta sitä ääneen.
Sen jälkeen jokainen ryhmä kerää sellaisia luonnonesineitä, joiden alkukirjaimet
Vesaisten Keskusliitto ry.

YMPÄRISTÖKASVATUS
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tasaiselle alustalle. Muut osallistujat päättelevät kasveista
kaupungin nimen.
Palapeli
Kerätään lähiympäristöstä lehtiä ja kasveja. Kopioidaan kasvit yhdelle paperille
kopiokoneella. (Asetetaan lehdet kopiokoneen lasille, saadusta kopiosta erottaa
hyvin lehtien muodot.) Osallistujille annetaan monisteet ja he etsivät vastaavat kasvit
luonnosta. Kun kasvit on löydetty yritetään ne vielä tunnistaa.
Pikakamera
Tässä harjoituksessa tehdään havaintoja ympäristöstä kuvitteellisin valokuvin.
Osallistujat jaetaan pareittain. Toinen parista on kamera ja toinen kuvaaja. Kamera
pitää silmiään kiinni ja kuvaaja kuljettaa sitä paikkaan, josta haluaa ottaa valokuvan.
Kuvaaja voi kohdistaa kameraa eri suuntiin kääntämällä kevyesti kameran päätä.
Kun kuvaaja painaa kameraa päälaelta kameran silmät avautuvat hetkeksi. Näin
kuva on otettu. Kuvaaja voi viedä kameran seuraavaan paikkaan ja ottaa jälleen
kuvan painamalla päälaelta. Kun 3-5 kuvan sarja on otettu vaihdetaan osia.
Minun luonto cd
Jaetaan osallistujille tyhjät cd-levyn kokoiset pahvikiekot ja kynät. Osallistujat saavat
valita itselleen mieleisen paikan lähiympäristöstä. Valittuaan paikan he jäävät siihen
noin 5-10 minuutiksi tekemään äänihavaintoja ympäristöstä. Äänihavainnot
kuvataan omalle cd-levylle kirjoittamalla tai piirtämällä. Kun aika on käytetty palataan
yhteen ja kukin osallistuja soittaa cd-levynsä läpi äänien, eleiden ja liikkeiden avulla.
Luontopolku
Harjoituksen tavoite on tutustuttaa osallistujat luontoon ja viettää aikaa metsässä.
Tehtävän kesto on toteutustavasta riippuen yhdestä tunnista useampaan tuntiin.
Alkuun on hyvä ottaa alkulämmittelyksi edellä mainittuja luontoleikkejä. Tämän
luontopolun ihanteellisinta kohderyhmää ovat alakouluikäiset, miksei vanhemmatkin.
Rastitehtävistä voi valita vain osan tai kaikki. Toteutusympäristönä toimii laaja pihaalue, metsikkö tai merkitty pururata.
Tarvikkeet: Viisi läpinäkymätöntä pussia tai laatikkoa, joihin luonnosta löytyviä
asioita (esim. kivi, sammalta, puunlehti, männyn/kuusen oksa, multaa, hiekkaa),
kuvia eläinten jäljistä tai eläimistä, kanto tai kaatunut puu, ympäristö josta löytyy
kasveja ja muita luontoasioita, mitattava puu, merkintänauhaa, tehtäväkortit, joihin
osallistujat voivat merkitä vastauksensa.
Toteutus:
Merkitse rastipaikat ja tee tarvittavat ennakkovalmistelut. Muodostetaan 2-4 henkilön
joukkueet. Tehtävänä on suorittaa luontoaiheisia tehtävärasteja joko merkittyä reittiä
seuraten tai kartan avulla suunnistaen. Ryhmät voivat suorittaa tehtäviä itsenäisesti
ohjeiden mukaan tai sitten niin, että jokaisella tehtävärastilla on oma ohjaaja.
Rasti 1.
Joukkue saa tunnusteltavakseen viisi pussia, joihin on kuhunkin laitettu joku
luonnosta löytyvä asia (männynkäpy, kuusenkäpy, sammalta, puunlehti, männyn/
kuusenoksa, multaa, hiekkaa…). Tarkoitus on, että pussin sisältöä saa tunnustella,
mutta sen sisälle ei saa katsoa. Joukkue pyrkii arvaamaan sisällön tunnustelemalla.
Vastaus kirjataan joko tehtäväkorttiin tai kerrotaan rastivalvojalle. Vaikeusastetta voi
säädellä sen mukaan kuinka tarkkaan asia pitää tunnistaa (Minkä puun lehti? Minkä
oksa? Minkä käpy?)
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Rasti 2. Joukkueen tehtävänä on järjestää luontoon merkityt asiat ikäjärjestykseen
(nuorimmasta vanhimpaan). Rastille tulee siis ennakolta merkitä kuusi
ikäjärjestykseen laitettavaa asiaa esim. kivi, pari erilaista puuta, kasvi, jokin ihmisen
tekemä asia yms. Vastaukset sijoitetaan ikäjärjestykseen, nuorimmasta
vanhimpaan, joko tehtäväkortille tai kerrotaan rastivalvojalle.
Rasti 3. Joukkueiden tulee tunnistaa eläinten jälkiä tai eläimiä annettujen kuvien
perusteella. Kuvia löydät helposti luontolehdistä, netistä yms.
Rasti 4. Joukkueen tulee arvioida puun korkeus. Valitse mitattava puu mielellään
aukion reunasta tai aukealta paikalta. Mittaamiseen parin kanssa voidaan antaa
seuraavanlaiset ohjeet. ”Asetu noin 10-20 metrin päähän mitattavasta puusta.
Valitse luonnosta mittakeppi. Ojenna kätesi suoraksi ja aseta kepin yläpää
puunlatvan kohdalle ja siirrä kättäsi alaspäin kepillä, kunnes se on puun tyven
kohdalla. Kepin näkyvä osa on nyt puun mittainen. Käännä keppi vaakasuoraan
puun tyven tasalle ja pyydä työpariasi kävelemään kepin kärjen osoittamalle
kohdalle. Puun pituus on nyt käännetty maanpinnalle. Mittaa mittanarulla tai askelilla
työparin ja puun välinen etäisyys, joka on puun pituus.”
Rasti 5. Joukkueet saavat listan luontoasioista, jotka heidän pitää noutaa.
Rastivalvoja ottaa aikaa. Tehtävä kannattaa toteuttaa niin, että joukkueille annetaan
yksi noutotehtävä kerrallaan ja joukkueen jäsenet noutavat asioita vuorotellen.
Noudettavien asioiden lista voi olla seuraavanlainen: käpy, lehti, oksa, sammalta tai
sytyke, punaista, eläimelle hyödyllistä, yksivuotista yms.
Rasti 6. Joukkueen tulee tunnistaa eläimiä erilaisten vihjeiden perusteella.
Vihjeitä voi muodostaa esim. antamalla vihjeitä eläimen koosta, elinympäristöstä tai
ruokailutavoista.
Rasti 7. Tähän tehtävään tarvitaan kaatunut puu tai kanto. Joukkueen tulee arvioida
puun ikä. Puun iän voi laskea kannosta vuosirenkaiden määrästä tai kasvavan puun
oksistojen määrästä. Lisäämällä laskettuihin vuosirenkaisiin/oksistoihin viisi vuotta
lisää, saadaan puun ikä.
Rasti 8.Tehtävänä on tunnistaa ilmansuunnat luonnon vihjeiden perusteella.
Joukkueet saavat vinkkilistan, jonka avulla joukkueen pitää pystyä kertomaan
rastivalvojalle, missä suunnassa on etelä. Jos rastivalvojaa ei ole, voidaan eri
ilmansuunnat merkitä erivärisillä nauhoilla, jolloin vastaus voidaan kirjoittaa
tehtäväkorttiin nimeämällä ilmansuunta nauhan värillä. Ilmansuunnat kannattaa
tarkistaa vielä vaikka kompassilla.
Vinkkilista:
- Muurahaiskeko sijaitsee yleensä puun, kiven tai kannon eteläpuolella.
- Puiden eteläpuolella oleva osa on yleensä tuuheampi ja runsasoksaisempi.
- Kuusessa on tuuheimmat jäkälät sen etelänpuoleisen rungon kyljessä.
- Kantojen vuosirenkaiden välit ovat leveimmät kannon eteläpuolella.
- Harmaat jäkälät kasvavat yleensä eteläpuolella kiveä.
- Eteläpuolella sijaitsee koivun rungon se puoli, jossa tuohen vaalea väritys ulottuu
puhtaimpana alimmaksi. Pohjoispuolella koivun runko on harmainta.
- Kivet ja puut sammaloituvat enemmän ja korkeammalta pohjoispuoleltaan, koska
sammal viihtyy kosteassa.
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Rakennetun ympäristön tarkastelua
Tavoitteena on kehittää ymmärrystä rakennetusta ympäristöstä ja johdattaa
ajattelemaan rakennetun ympäristön hyviä ja huonoja puolia. Piirretään pohjapiirros
suomalaisesta keskivertokodista. Tehdään joko yksi iso yhteinen pohjapiirros tai
kaikille oma monistettu pohjapiirros. Tehtävä voidaan toteuttaa myös tarkastelemalla
kaikille tutun rakennuksen pohjapiirrosta (esim. koulun, päiväkodin)
Pyydetään osallistujia miettimään ja merkitsemään pohjapiirrokseen paikan jossa:
•
viihtyy parhaiten? Miksi?
•
viihtyy vähiten?
•
viettää eniten aikaa?
•
viettää vähiten aikaa?
•
mitä tilaa pitäisi korjata?
Merkitseminen voidaan tehdä myös tarroilla yhteiseen pohjapiirrokseen, jolloin
valinnoista päästään myös luontevasti keskustelemaan.
Sama
tehtävä voidaan toteuttaa esim.
leirikeskuskarttaan paikkoja jossa:
•
viihdytään parhaiten?
•
viihdytään vähiten?
•
nautitaan eniten luottamusta?
•
minkä alueen viihtyvyyttä pitäisi kohentaa?

leirillä
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Lapsi on luotu liikkumaan. Liikunta kehittää lapsen
käsitystä omasta kehosta ja siinä tapahtuvista
muutoksista. Liikkuva lapsi on virkeämpi, luovempi ja
energisempi kuin vähän liikkuva lapsi. Lapsi tarvitsee
myös jokapäiväistä hyötyliikuntaa. Kerho- ja
kauppamatkat on hyvä opetella tekemään kävellen, jos
se vain on mahdollista.

Tavoitteet
•

Lapsi kokee liikunnan iloa ja kokeilee eri liikuntamuotoja

•

Lapsi tulee sinuksi oman kehonsa kanssa, oppii tuntemaan ja käyttämään sitä

•

Lasta tuetaan hyvän peruskunnon ylläpitämiseen

•

Lasta tuetaan omaksumaan terveet elämäntavat (mm. hyvinvointia
edistävä ruokavalio, riittävä lepo, säännöllinen liikunta)

Toimintamuodot
•

Perusliikunnan tarjoaminen, erilaisia liikuntamuotoja ja joukkuepelejä

•

Liikuntaleikit ja pelit

•

Musiikkiliikunta

•

Uimakoulut ja vesiliikunta

•

Seikkailuradat ja –tapahtumat

•

Luontoliikunta

•

Tanssi ja ilmaisu

•

Palloilu ja saliliikunta

•

Terveellisestä ravinnosta kertominen ja sen huomioonottaminen
ruokailuissa

•

Kokkikerhot ja ruoan laittaminen kerhoissa
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Liikuntaseikkailurata
Harjoituksen tavoitteena on tarjota lapsille virikkeitä iloiseen ja hauskaan
liikkumiseen. Radan voi toteuttaa joko kokonaan tai osittain.
Tarkkuusheitto
Osallistuja heittää hernepusseja/palloja ämpäriin. Vaikeusastetta voi muokata
säätelemällä heitettävää esinettä ja ämpärin etäisyyttä heittäjästä. Jokaisesta
osumasta tulee yksi piste.
Sanomalehtikeihään heittoa
Tehdään sanomalehdistä keihäs teippaamalla. Mitä tukevammin keihäs on teipattu
sen paremmin se kestää heittelyä.
Hyppyjen maailmanennätys
Merkitään lattialle/maahan ponnistusviiva, sekä poikittainen viiva esimerkiksi
maalarinteipillä. Lisäksi jaetaan hyppyalue vielä eri sektoreihin. Osallistujat yrittävät
hypätä ponnistusviivalta poikittaisen viivat yli, aloittaen helpoimmasta päästä.
Ensimmäisen sektorin voi nimetä: hallin ennätys, toisen: kylän ennätys, kolmannen:
paikallisennätys, neljännen: Suomen ennätys, viidennen Euroopan ennätys,
kuudennen: maailman ennätys. Kokeillaan minne asti päästään.

ponnistusviiva

Ponnistamisen maailmanennätys
Tehdään samaan tapaan kuin edellinenkin, mutta tällä kertaa seinälle. Osallistujat
yrittävät hyppäämällä ylettää seinälle merkittyihin pisteisiin. Eri korkeudet voidaan
taas nimetä hauskalla ja kannustavalla tavalla.
Tasapainopuomirata
Tasapainolautana voi olla lauta, naru tms. Leikkijä yrittää päästä kävellen toiseen
päähän koskettamatta maata.
Rengashyppely
Tehdään ”hula-hula” -vanteista, autonrenkaista tms. hyppelyrata.
Sokkokävely
Tähän tehtävään tarvitaan pimeä huone. Huoneeseen tehdään rata teippaamalla
esim. marmorikuulia lattialle noin metrin välein. Osallistujat menevät radan
yksitellen. Huoneen tulee joko olla ihan pimeä tai osallistujan silmät peitetään
huivilla. Osallistuja kulkee radan tunnustelemalla seuraamalla marmorikuulia.
Nopein suoritus voittaa.

Vesaisten Keskusliitto ry.

LIIKUNTA– JA TERVEYSKASVATUS
Sivu 58

Hiihtotapahtumaleikkejä
Tässä muutamia hauskoja ideoita vaikka laskiaistapahtuman oheisohjelmaksi.
Suksijalkapallo
Pelataan vain toinen suksi jalassa ilman sauvoja jalkapalloa jalkapallon säännöin.
Toimii hyvänä potkuharjoitteena perinteiseen hiihtoon.
Hännänryöstö
Leikitään vain toinen suksi jalassa erikseen merkityllä alueella. Annetaan jokaiselle
osallistujalle ”häntä” (esim. kangassuikale), joka kiinnitetään esimerkiksi housujen
vyötärölle. Leikin alkaessa leikkijät yrittävät ryöstää itselleen mahdollisimman monta
häntää.
Esineiden poimiminen
Loivaan rinteeseen ladun molemmin puolin asetetaan erilaisia esineitä (risuja,
lapasia, käpyjä). Laskija yrittää poimia mahdollisimman monta esinettä laskiessaan.
Hiihtoviesti tai kilpailu ilman sauvoja perinteinen ja vapaa tyyli
Osallistujat hiihtävät sovitun matkan ilman sauvoja. Voidaan
joukkuekilpailuna tai vain lyhyenä harjoitteena.

toteuttaa

Lumilabyrintti
Koskemattomaan lumeen tallataan polkusokkelo ja sinne pari ympyrää
turvapaikoiksi. Leikkijät asettuvat sokkelon varrelle. Yksi leikkijöistä on kiinniottaja.
Leikkijät saavat liikkua vain tallattuja polkuja pitkin. Kiinniottaja vaihtuu kun kaikki
leikkijät on saatu kiinni.
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Liikenneilta alle kouluikäisille ja polkupyörän taitorata kouluikäisille
(voidaan myös järjestää erillisinä tapahtumina)
Tämän tapahtuman tavoite on tutustuttaa lapsia liikenteessä liikkumisen sääntöihin.
Aikaa tapahtumaan tulisi varata noin kaksi tuntia sekä yksi tunti
ennakkovalmisteluihin. Tapahtumapaikka voi olla joko liikennepuisto tai leikkipuisto.
Tapahtumaan liittyviä tehtäviä ovat mm. liikenneradan pystyttäminen,
liikennevisailun rastivastaavien valinta, mahdollisen buffetin järjestäminen,
pyörätaitoradan vetäjien ja juontajan valinta. Liikenneillan järjestämiseen kannattaa
kysyä yhteistyökumppaneita paikallispoliisilta, Liikenneturvasta yms.
Etukäteen tulee jokaiselle osallistujalle tehdä oma suorituskortti. Suoritukset voidaan
merkitä tehdyiksi esim. leimoilla tai tarroilla. Tapahtumaan ilmoittaudutaan
paikanpäällä. Osallistujille annetaan suorituskortit ja heitä opastetaan kiertämään
radalla. Lapset kulkevat alueella kävellen, pyörillä tai polkuautoilla. Ohjaajat
opastavat lapsia, kun he liikkuvat liikennepuistossa (esim. risteyksissä,
liikennemerkkien, suojatien ja liikennevalojen kohdalla). Liikennevisailu pidetään
liikennepuiston ympäristössä toimintapisteissä. Osallistujat kiertävät rasteja pienissä
ryhmissä tai vanhempien kanssa. Oikeasta vastauksesta lapsi saa leiman/tarran
suorituskorttiin. Kysymykset ovat helppoja, jotta kaikilla olisi mahdollisuus
onnistumisen kokemuksiin. Toimintapisteiden jälkeen lapsille voi antaa
osallistumisesta jonkin pienen muiston (heijastin tms.).
Toimintapisteet:
LIIKENNEVISAILU (kysymyksistä voi valita ikäryhmälle soveltuvimmat,
yhdessä toimintapisteessä voi esittää useamman kysymyksen)
1. Minkä värisellä liikennevalolla saa mennä?
vihreällä
2. Mikä on yleinen hätänumero?
112
3. Mitä on hyvä käyttää syyspimeällä?
heijastinta
4. Mitä puolta maantiestä kävelet?
vasenta
5. Kuinka vanhana saa ajaa autoa? Entä mopoa?
18 v. / 15 v.
6. Mitä tarkoittaa liikenteessä punainen valo?
Ei saa mennä.
7. Mikä on poliisin hätänumero?
10 022
8. Kuka säätää liikenteeseen liittyviä sääntöjä eli lakeja?
Eduskunta
9. Mitä puolta autot ja pyörät ajavat liikenteessä?
Oikeaa
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10. Mitä autokoulussa tehdään?
Käydään läpi ajo- ja teoriatunteja. Sitten esim. poliisi voi kertoa tarkemmin.
11. Mikä autojen on hyvä pitää maantiellä?
Turvaväli
12. Miten suojatie on merkitty?
Valkoisilla pitkillä viivoilla
13. Jos näet liikenneonnettomuuden, mitä teet?
Soitetaan 112 ja muista asioita käydään läpi poliisin kanssa.
14. Miten autoilijoita varoitetaan lapsista liikenteessä?
Lapset merkistä
15. Tehkää liikenneruno
Lopuksi luetaan
Polkupyörän taitoajorata (kouluikäisille)
Alustana tässä harjoituksessa toimii parhaiten hiekkakenttä.
Tarkkuuspysäytys
Hiekkaan merkitään viiva, jonka kohdalle pyörän eturengas pitää mahdollisimman
tarkkaan saada pysäytettyä. Pyöräilijä ajaa noin kymmenen metrin matkan kohti
merkkiviiva ja yrittää pysäyttää pyörän eturenkaan mahdollisimman lähelle
merkkiviivaa.
Pujottelu
Laitetaan hiekkaan tolppia (esim. 5 tolppaa, tolppien etäisyys noin metri). Pyöräilijän
tehtävänä on kulkea rata päästä päähän ja takaisin pyörällä kiertäen tolpat ja
koskematta välillä maahan.
Pysäytys ja ajon jatkaminen jalan koskematta maata
Merkitään hiekkaan ympyrä (halkaisija noin kolme metriä). Pyöräilijän pitää pysähtyä
ympyrän sisälle muutamaksi sekunniksi ja jatkaa matkaa koskematta välillä jalalla
maata.
Keinulauta-ajo
Tehdään keinulauta, jonka yli pyöräilijän ajaa yrittäen päästä laudan toisesta päästä
toiseen tippumatta laudalta.
Polkupyörän katsastus (kunnossa/korjattavaa)
Tarkistetaan:
jarrut
valot
heijastimet
soittokello
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Taiteella ja kulttuurilla on tärkeä osa lapsen persoonallisuuden
kehittymisessä. Kädentaitoja lapsi voi harrastaa yhdessä vanhempien
kanssa tai kerhoissa. Ne antavat eväitä elämään ja kasvattavat
itsetuntoa ja omatoimisuutta. Taide- ja kulttuurikasvatus jakautuvat
kuvataiteeseen, musiikkiin, kädentaitoihin ja ilmaisutaitoon.
Toiminnassa on keskeistä leikinomaisuus, elämyksellisyys ja tutkiva
lähestymistapa sekä omien havaintojen tekeminen.

Tavoitteet
•

Lapsen itseilmaisun kehittäminen ja ilon löytäminen siitä

•

Nokkeluuden, toimeliaisuuden ja luovuuden kehittyminen

•

Lapsi harjaantuu ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin eri välineiden ja materiaalien avulla

•

Lapsi oppii työskentelemään pitkäjänteisemmin ja arvostamaan omaa ja toisten
työtä

•

Lapsen valmius ymmärtää visuaalista kulttuuria ja kyky nauttia kuvataiteesta kehittyvät. Hän oppii arvostamaan ja vaalimaan ympäristönsä esteettisiä ja kulttuurisia
arvoja

•

Lasten aikaansaannoksia arvostetaan sinällään

•

Arkkitehtuurin ja vanhojen rakennusten arvon ymmärtäminen

Toimintamuodot
Kuvataide
•

Eri välineiden (liidut, vesivärit, lyijykynät...) ja menetelmien (tilataide, luonnonmateriaalit…) leikkimielinen kokeileminen

•

Lapsille suunnattuihin taidekirjoihin tutustuminen sekä vierailut taidemuseoihin,
-esityksiin ja -näyttelyihin

Musiikki
•

Laulaminen, tanssiminen, soittaminen sekä musiikin kuuntelu että arvioiminen

•

Lastenkonsertin järjestäminen tai vierailu

Kädentaidot
•

Kuvaamataito, askartelu, muovailu, tekstiili– ja tekninen työ

Ilmaisutaidot
•

Leikit, näytelmät, nukketeatteri ja lausunta
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Draamaharjoitus
Harjoituksen tavoitteena on rohkaista itsensä ilmaisuun ja luoviin ratkaisuihin
Osallistujat jaetaan ryhmiin, joista jokainen saa aiheen ja listan asioista joita pitää
näytelmässä esiintyä.
Tee esitys, jossa on järkevä kaikkia tyydyttävä loppuratkaisu
Aihe: YKSIN JÄÄMINEN
Esityksessä tulee olla mukana seuraavat tavarat:
KUKKA, TYYNY, CD
Tee esitys, jossa on järkevä kaikkia tyydyttävä loppuratkaisu
Aihe: VALEHTELU
Esityksessä tulee olla mukana seuraavat tavarat:
KÄNNYKKÄ, KELLO, KIRJA
Tee esitys, jossa on järkevä kaikkia tyydyttävä loppuratkaisu
Aihe: MYÖHÄSTYMINEN
Esityksessä tulee olla mukana seuraavat tavarat:
KENKÄ, KAHVIKUPPI, PEITTO
Keksi itse lisää aiheita ja esineitä tarpeen mukaan.
Suunnittele oma kaupunki ja leikkipuisto
Tavoitteena on saada lapset ilmaisemaan omia ideoita sekä löytää lapsilähtöisiä
ajattelumalleja. Tässä tehtävässä yhdistyy lapsen näkökulman huomioiminen sekä
vaikuttaminen. Suunnitellaan oma alue/ kaupunki uudelleen lapsen näkökulmasta.
Toteutetaan pienoismalli ihannekaupungista. Pienoismallin voi toteuttaa pahvista.
Väriä saadaan maalaamalla malli akryyliväreillä, koristelemalla luonnosta kerätyillä
asioilla. Pienoismalli voidaan myös halutessa luovuttaa oman paikkakunnan
päättäjille. Samankaltainen idea voidaan toteuttaa myös isolle rullapaperille, jolloin
kukin piirtää ihannepihasta/kaupungista siluetin. Kuvat piirretään paperille vierekkäin
(jokaiselle varataan kuitenkin tarpeeksi leveä kaistale). Lopputuloksena saadaan
näyttävän näköinen juliste.

Satuaiheinen toimintarata
Toimintarata on oikeastaan leikkimielinen kilpailu, jossa yhdistyy yhdessä tekeminen
ja oivaltaminen. Rata voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä, tarkoitus ei ole vain
suorittaa rasteja vaan pitää hauskaa. Ryhmän kanssa tehtäviä voi suorittaa
yksitellen ja keskittyä ryhmäytymiseen pisteiden keruun asemasta. Tehtäviä voi
ryhmän koon ja innostuksen mukaan muunnella. Kaikki tehtävät soveltuvat
kaikenikäisille ryhmille ja ne voi toteuttaa sekä sisätiloissa että ulkoympäristössä.

Muumimamman mausteet
Ohjaajalla on pienissä lasipurkeissa valmiina erilaisia ruuanlaitossa käytettäviä
mausteita. Ryhmän tehtävänä on tuoksun perusteella arvata/tietää, mikä mauste on
kyseessä. Jokaisesta oikein tiedetystä mausteesta saa yhden pisteen. Mausteita
voivat olla mm. pippuri, kaneli, tilli, basilika, kardemumma, curry, oregano.
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Mustanaamion arvoitus
Kannella suljetussa litran ämpärissä on sisällä maalarinteippirulla. Ryhmä yrittää
laatikkoa heilutellen ja ohjaajalta kysellen saada selville mikä esine/asia ämpärissä
on. Ohjaaja saa vastata vain kyllä tai ei. Ryhmä saa 5 kysymystä ja 5 arvausta.
Oikeasta vastauksesta saa 5 pistettä. Pisteet vähenevät sitä mukaa, mitä enemmän
arvauksia käyttää.
Tikun ja Takun talvivarastot
Ohjaajalla on valmiina viisi suljettua pussia, joissa jokaisessa on sisällä erilaisia
materiaaleja; esimerkiksi: makaroneja, villalankaa, pullonkorkkeja, paperia ja kiviä.
Jokainen ryhmän jäsen tunnustelee vuorollaan pussien sisältöä ja lopulta ryhmä
arvaa yhdessä mitä laatikossa on. Jokaisesta oikeasta arvauksesta saa yhden
pisteen.
Tupun, Hupun ja Lupun vekkulit liikkeet
Tässä tehtävässä ryhmän tulee muodostaa asentoja, joissa koko ryhmästä vain
ohjaajan mainitsemat kehonosat koskettavat maata. Esimerkiksi kuusihenkisessä
ryhmässä tehtävä ”viisi jalkaa, kaksi kyynärpäätä, nenä ja kaksi korvaa” on
kohtuullinen. Ohjaaja antaa pisteitä yhteishengen, käytöksen, ja onnistuneiden
liikkeiden mukaan.
Viisi jalkaa, kymmenen kättä ja kolme päälakea
Kolme jalkaa, takapuoli, kolme kättä ja kyynärpää
Kolme jalkaa, kaksi napaa, kaksi kättä, kyynärpää ja nenä
Viisi jalkaa, kaksi kyynärpäätä, nenä, polvi ja kaksi korvaa
Katto Kassisen runorimpsut
Ryhmän tehtävänä on keksiä ja kirjoittaa lyhyt runo. Aiheen voi antaa valmiiksi tai
vaihtoehtoisesti ryhmä saa valita aiheen itse.
Väiski Vemmelsäären loikka
Ryhmäläisten tehtävänä on vuorotellen hypätä niin pitkä matka kuin jaksaa.
Seuraava aloittaa hyppynsä aina siitä mihin
edellinen on jäänyt. Viimeisen hypyn ohjaaja
silmämääräisesti mittaa matkat ja pisimmälle
hypännyt ryhmä saa 10 pistettä, toiseksi
pisimmälle hypännyt ryhmä 9 pistettä jne.
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Askartelua halvoista askartelumateriaaleista
Taikataikina
Taikataikinaa on helppo valmistaa ja se taipuu moneksi. Kesällä voi tehdä vaikkapa
kaulakoruja tai kesäpeikkotarhan, joulun alla kuusen koristeita kotia piristämään tai
vaikka jääkaappimagneetin pukinkonttiin. Muotoilussa voi käyttää apuna helposti
kotoa löytyviä välineitä kuten veitsiä, haarukoita, kaulinta tai valkosipulipuristinta.
Massa käy myös erilaisiksi koruiksi: helmiksi, rintakoruksi tai korvakoruksi.
Pehmeään massaan on helppo tehdä reiät pujotettavaa lankaa varten sukkapuikolla.
Taikina on helppo ja halpa valmistaa. Ohjeita on monia, tässä yksi niistä.
Taikataikina
6 dl vehnäjauhoja
3 dl suolaa
3 dl kylmää vettä
2 rkl ruokaöljyä
Sekoita keskenään vehnäjauhot ja suola. Lisää joukkoon kylmä vesi ja ruokaöljy.
Vaivaa ainekset tasaiseksi taikinaksi. Taikinasta voi muovailla erilaisia esineitä,
eläimiä ja olioita. Muovaillut esineet ladotaan leivinpaperilla peitetylle uunipellille ja
laitetaan 125 asteiseen uuniin kuivumaan vähintään pariksi tunniksi. Massa kuivuu
myös huoneilmassa, mutta luonnollisesti hitaammin kuin uunin lämmössä. Kun
esineet ovat kuivuneet, ne voi maalata vesiväreillä ja halutessaan lakata
askartelulakalla.
Paperimassa
Paperimassa on oivallinen materiaali näyttäviin töihin. Hienoa jälkeä syntyy
kahdesta yksinkertaisesta tarvikkeesta: sanomalehtipaperista ja tapettiliisteristä.
Paperimassa työt voidaan toteuttaa joko valmiiksi tehdystä paperimassasta tai
sanomalehtiliuskoista, jotka kastetaan liisteriin. Melko pienetkin lapset voivat olla
mukana askartelemassa paperimassasta omia rakennelmiaan. Muista kuitenkin, että
tapettiliisteri on myrkyllistä. Ennen aloittamista suojaa ympäristö hyvin.
Lasten kanssa toimivat melko yksinkertaiset ja helpot aiheet. Työskentely kannattaa
jakaa osiin ja toteuttaa useampana päivänä. Massan kuivuminen jakaa väkisinkin
työskentelyn useammalle päivälle.
Perusmassa (noin 4 litraa valmista massaa)
massan valmistaminen
n. ½ kg sanomalehtipaperia (revittynä ämpärillinen)
n. 4 l vettä
Anna lehtien pehmetä vedessä yön yli.
Soseuta pehmennyt massa tasaiseksi puuroksi sähkövatkaimella
sauvasekoittimella. Massa kannattaa soseuttaa kahdessa erässä.
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Sekoita seuraavaksi liisteri
6 dl vettä
4 rkl liisterijauhetta
(Tarkista sekoitussuhde jauhepaketistasi!)
Anna liisterin turvota hetki.
Sekoita liisteri huolellisesti massan sekaan.
Voit valmistaa massaa vähemmänkin.
1 litra paperimassaa (1/4 osa edellisestä ohjeesta)
1,5 dl vettä
1 rkl liisterijauhetta
Marionettinukke paperimassasta
Paperimassasta voi tehdä veikeitä marionettinukkeja. Massasta muotoillaan nuken
osat, tehdään niihin siimoja varten reiät osan päälipuolelle ja annetaan niiden
kuivua. Kuivat osat kiinnitetään toisiinsa esim. nyöreillä, jotka toimivat käsivarsina
jne. Lopuksi nukke viimeistellään eri menetelmin ja materiaalein. Sulat, huopa,
silkkipaperi, helmet ym. soveltuvat käytettäväksi viimeistelyyn lasten kanssa.
Yksinkertaisen paperimassan valmistus
1. Revi sanomalehtipaperia (pitkittäissuunnassa) parin sentin levyisiksi suikaleiksi.
Kiiltävä aikakauslehtipaperi ei käy paperimassan materiaaliksi.
Revi kerralla iso kasa paperia, jotta se ei lopu kesken.
2.
Sekoita purkissa olevan ohjeen mukaan paksuhkoa liisteriä.
Valmis liisteri säilyy viileässä jonkun aikaa seuraavaa kertaa varten.
Muotoilu
1. Massasta voit tehdä muotin avulla erilaisia astioita, lampunvarjostimia ja jopa
naamareita. Muoteiksi käyvät savi- tai muovikipot, kurkkupurkit, ilmapallot jne.
2. Sivele muotin pinta ensin vaseliinilla. Silloin massa irtoaa siitä helposti
kuivuttuaan. Peitä muotti kauttaaltaan paperisuikaleilla: upota sanomalehtisuikale
liisteriin ja vedä liika liisteri pois sormiesi välissä, tai liisteröi suikale käsissäsi.
3. Lado muutamia suikalekerroksia vuorotellen poikittain ja pitkittäin. Näin saat
kestävän rakenteen. Katso, että liisteriä on joka paikassa. Massaa saa olla laitojen
ulkopuolellakin, sillä rakennelmaa voi muotoilla jälkeenpäin.
4. Anna kuivua pari päivää kuivassa ja lämpimässä. Massa on kuivaa, kun pinta
tuntuu lämpimältä. Viileä pinta on merkki siitä, että massa on vielä kosteaa.
Viimeistely
1. Muotoile esinettä tarvittaessa leikkaamalla ja hiomalla.
2. Maalaa esine peiteväreillä tai muilla vastaavanlaisilla väreillä.
3. Jos haluat, elävöitä pintaa liimaamalla siihen kuvia, puunlehtiä, sulkia, tai mitä
mieleesi vain tulee.
4. Viimeisen silauksen esineet saavat lakalla. Lakkaus ei ole välttämätöntä, mutta se
tekee esineistä kestävämpiä ja siistimpiä.

Vesaisten Keskusliitto ry.

TAIDE-JA KULTTUURIKASVATUS
Sivu 66

Naamari paperimassasta
Tarvikkeet: Ilmapalloja, paperisuikaleita, liisteriä, peitevärejä tms., liimaa,
kuminauhaa tai esim. vino- tai kanttinauhaa, tukevaa paperia tai kartonkia,
muovailuvahaa korvia ja muita ulokkeita varten
Puhalla ilmapallot täyteen ja sulje. Sivele pinta halutessasi vaseliinilla ja peitä puolet
pallosta muutamilla liisteriin upotetuilla (ks. edellinen sivu) paperisuikalekerroksilla
vuorotellen poikittain ja pitkittäin. Anna kuivua pari päivää kuivassa ja lämpimässä.
Puhkaise ilmapallo. Siisti reunat saksilla ja leikkaa silmiä varten reiät. Kun vielä
maalaat naamarin väreillä, onkin perusnaamari lähes valmis. Lakkaa halutessasi ja
lisää lopuksi kuminauha tai nauhat kiinnitystä varten.
Naamarista voi tehdä pienillä lisäyksillä myös eläinhahmoja. Esimerkiksi kana
valmistuu tekemällä naamari muuten samoin kuin edellä, mutta jatkaen työstämistä
tekemällä naamarille ison nokan esim. kartongista (Leikkaa kaksi samanlaista nokan
muotoista paperia, ja teippaa ne keskeltä yhteen). Leikkaa nokan juureen muutamia
viiltoja. Näin saat siivekkeet kiinnitystä varten. Liimaa nokka kiinni naamariin. Peitä
nokka, hiukan sen sisäpuolta ja nokan juuri parilla kerroksella liisteröityjä
paperisuikaleita. Maalaa naamari ja lakkaa halutessasi. Pään päällä olevat ”heltat”
valmistat vaaleanpunaisista tai punaisista ilmapalloista. Liimaa kahden
ilmapallonsuun sisälle leipä- tai pakastepussinsulkija, jotta heltta pysyy pystyssä.
Halkaise pallonsuut ja levitä puolikkaat siivekkeiksi, joista liimaat komeuden pään
päälle. Lopuksi kiinnitä naamariin kuminauha tai nauhat kiinnitystä varten.
Norsun saat tekemällä muotin muovailuvahasta. Valmista naamarinpohja kuten
edellä. Tee kärsää varten muotti muovailuvahasta. Yhdistä useita vahapaloja, jotta
saat kärsästä riittävän pitkän. Päällystä muotti parilla paperimassasuikalekerroksella. Anna kuivua pari päivää kuivassa ja lämpimässä. Tee kärsän
molemmille puolille viillot terävällä veitsellä. Irrota puolikkaat muotista ja teippaa
takaisin yhteen. Leikkaa viiltoja kärsänjuureen ja taivuta siivekkeiksi kiinnitystä
varten. Liimaa kärsä siivekkeistä naamariin tukevalla liimalla. Päällystä kärsän juuri
paperimassa-suikaleilla siistiksi ja tukevaksi.
Korvat teet paperista tai kartongista leikkaamalla kaksi norsunkorvanmallista palaa
tukevasta paperista tai kartongista. Peitä palat paperimassasuikaleilla. Korvien
ollessa kosteita voit taivutella niihin lisää muotoa. Kun korvat ovat kuivuneet, liimaa
ne naamarin sivuille. Kiinnitä vielä paperimassan avulla sieltä täältä. Maalaa
naamari. Lakkaa lopuksi, mikäli haluat. Kiinnitä lopuksi nauhat tai kuminauha.
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Tiedotusvälineet ja matkat tuovat uudet kulttuurit ja maat
entistä lähemmäksi meitä. On tärkeä ymmärtää kulttuureiden
välisiä eroja ja asennoitua myönteisesti eri kansalaisuuksiin.
Vesaistoiminnassa haluamme tukea lasten elämistä ja
kasvamista monikulttuurisessa yhteiskunnassa
maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen ja suvaitsevaisuuteen.
.

Tavoitteet
•

Luonteva suhtautuminen erilaisiin tapoihin, ihmisiin ja kulttuureihin

•

Vieraan kulttuurin ja erilaisten tapojen tunteminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen

Toimintamuodot
•

Kirjekaverin hankkiminen ulkomailta

•

Leikkejä, roolipelejä, vierasmaalaisen ruoan valmistaminen, eri maiden ja kulttuurien esittely

•

Vesaisten Vesvisor –toimintaan tutustuminen ja osallistuminen

•

Ohjattu internetin käyttö

•

Ulkomaalaisten vieraiden kutsuminen

•

Eri teemapäivät esim. Afrikka-päivä, Aasia-päivä

•

Oman kulttuurin esiin tuominen esittelemällä ja vertailemalla (leikit, ruoat, tavat…)
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Kuka ei kuulu joukkoon?
Tavoitteena on pystyä havainnollistamaan, miltä vähemmistöön kuuluminen ja
irrallisuus tuntuvat. Harjoitukseen kuluu aikaa noin vartti. Harjoitukseen tarvitset
erivärisiä tarralappuja/tarroja. Osallistujille liimataan selkään tai otsaan tarra niin,
että osallistujat eivät itse näe minkä värinen tarra hänelle tulee. Esimerkiksi 12
hengen ryhmälle jaetaan 4 sinistä, 4 punaista, 3 vihreää ja 1 valkoinen tarra.
Tehtävänä on muodostaa ryhmiä toisten samanvärisen tarran saaneiden kanssa.
Leikin aikana ei saa puhua vaan ryhmä tulee muodostaa sanattoman viestinnän
keinoin. Yhdelle osallistujalle laitetaan muista poikkeava tarra (tässä tapauksessa
valkoinen). Hän ei löydä itselleen ryhmää.
Kun ryhmät on muodostettu, käydään keskustelu. Miltä tuntui kun kohtasit
ensimmäistä kertaa jonkun, jolla oli samanvärinen tarra? Miltä tuntui henkilöstä, joka
jäi ilman ryhmää? Yritittekö auttaa toisianne löytämään oman ryhmän? Mihin eri
ryhmiin sinä kuulut (urheilujoukkue, kerho, luokka…)? Voiko kuka tahansa tulla
mukaan näihin ryhmiin? Ketkä ovat omassa yhteiskunnassamme niitä outoja, jotka
jäävät ulkopuolelle?
Äkkiarvauksia
Harjoituksen tavoitteena on tutkia, millä perusteella teemme päätelmiä muista
ihmisistä sekä johdattaa ennakkoluuloja koskevaan keskusteluun.
Tämä harjoitus toimii nopeana esittely- ja lämmittelyharjoituksena pareittain.
Harjoituksen pitäisi sujua nopeasti ja leikinomaisesti. Jokainen osanottaja etsii
itselleen parin. Vetäjä aloittaa kysymällä kysymyksiä:
Käyttääkö parisi sokeria kahvissa (teessä)? Kumpikin pari arvaa ja kertoo
arvauksensa toisilleen. Tämän jälkeen he kertovat osuiko arvaus oikeaan. He voivat
myös kertoa toisilleen lyhyesti, mihin heidän arvauksensa perustui. Tämän jälkeen
vaihdetaan pareja. Kysytään toinen kysymys. Tämä toistetaan useita kertoja, joka
kerta eri parin kanssa. Voidaan esittää henkilökohtaisempiakin kysymyksiä. Esim.
mitä puoluetta parisi äänestää? Onko parisi naimisissa? Onko parillasi lainoja?
Miten vanha parisi on? Mitä hän tekee työkseen? Millaisesta kirjallisuudesta tai
musiikista hän pitää? Onko hänellä auto? Mitä hän harrastaa?
Lopuksi osallistujat voivat miettiä, miten usein he arvasivat oikein tai väärin. Miten
he tulivat siihen päätelmään kuin tulivat? Minkä ulkoisten vihjeiden perusteella he
esittivät olettamuksensa? Johtivatko vihjeet heidät oikeaan vai väärään
olettamukseen? Nämä kysymykset voidaan sitten liittää siihen, miten teemme
päätelmiä ihmisistä esimerkiksi ulkonäön, iän, sukupuolen, rodun tai muodikkuuden
perusteella, miten kaukana ennakkoluulot ovat niistä? Vältä arvosteltavaa sävyä ja
keskity olettamuksiin eikä henkilöihin, joista ne on esitetty.
Asenteellista
Tavoitteena on havainnollistaa kuinka haasteellista on kommunikointi, kun ihmisillä
on voimakkaita asenteita toisiaan kohtaan.
Ryhmä jaetaan kahtia. Toinen pienryhmä menee ulos tai toiseen huoneeseen
hetkeksi. Toiselle ryhmälle annetaan käsky suhtautua toiseen ryhmään niin, että
mikään mitä toiset tekevät ei kiinnosta heitä. Toiselle ryhmälle annetaan käsky
käyttäytyä niin, että he ovat todella kiinnostuneita toisen ryhmän tekemisistä.
Ryhmät kokoontuvat yhteiseen tilaan ja aloittavat kommunikoinnin keskenään.
Sopivan ajan kuluttua tilanne selitetään kaikille ja se käydään läpi yhdessä.
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Afrikkalaista jalkapalloa
Harjoituksessa pyritään asettumaan köyhyydestä kärsivien
asemaan. Harjoitusta ennen tehdään afrikkalainen jalkapallo. Pallon tekemiseen
tarvitaan sanomalehtiä, iso sukka, kaksi muovipussia sekä 10 metriä noin 5mm:n
vahvuista narua. Aikaa tekemiseen kuluu reilu puoli tuntia. Rypistä puolet
sanomalehtien sivuista mytyiksi ja tunge ne sukan sisään mahdollisimman pyöreään
muotoon. Kiedo loput sanomalehtien sivuista sukkapallon ympärille pallon
muotoisesti. Aseta lopuksi tekele muovipussien sisään ja kiedo loppu muovi
tiukkaan pallon ympärille. Kiedo narua tiukasti pallon ympärille pituuspiirien
suuntaisesti noin 20 kertaa niin että ”pituuspiirit” peittävät tasaisesti koko palloa.
Aloita ”pohjoisnavalta” narun kietominen tiukasti nyt leveyspiirien suuntaisesti.
Jokaisen leveyspiirin tulee kulkea kierros jokaisen pituuspiirin ympäri, eli naru tekee
silmukan jokaisen poikittaisen narun kohdalla. Jatka näin leveyspiirien valmistamista
kunnes saavut etelänavalle. Tee sinne vielä lopullinen silmukka ja tiukka solmu.
Pallo on valmis pelattavaksi. Jos haluat voit vielä kietoa yhden suuren sukan pallon
ympärille ja leikata ylimääräisen sukanvarren pois.

Kun pallo on valmis lähdetään pelaamaan. Jaetaan osallistujat neljään
joukkueeseen. Toiselle joukkueelle annetaan normaali jalkapallo ja toiselle
joukkueelle käsin tehty afrikkalainen jalkapallo. Pelataan kymmenen minuutin
pienpelit, jonka jälkeen vaihdetaan palloja. Viimeiseksi pelataan 5 min
niin, että joukkueilla on pelissä samaan aikaan molemmat pallot. Pelien jälkeen
keskustellaan siitä, kummalla pallolla oli helpompi pelata ja mikä siihen oli syynä.
Mietitään yhteisesti mitä joukkueet voisivat tehdä auttaakseen kehitysmaiden nuoria
pelaamaan aidoilla jalkapalloilla. Mitä meillä on opittavana afrikkalaisella jalkapallolla
pelaamisesta? Onko liikunnan ilo kuitenkin tärkein asia?
Karttatyöskentelyä
Harjoituksen tavoitteena on tutustua eri maihin ja taustoihin sekä selvittää niihin
liittyviä asenteita. Karttatyöskentelyssä voidaan käyttää melkein millaisia karttapohjia
hyvänsä. Esimerkiksi: kotipaikkakuntakartta, lähialuekartta, kotimaankartta,
Skandinavian kartta, Euroopan kartta tai maailman kartta.
Kotimaankartat lämmittelyharjoitteiden pohjalta
Missä synnyit? Missä asuit kun muutit ensimmäistä kertaa pois kotoasi?
(itsenäistyminen) Missä ensi kertaa uit? (kokemusten kohtaaminen) Missä ensi
kerran ajoit autolla? (uuden oppiminen) Missä kohtasit ensimmäistä kertaa surua?
(surun kohtaaminen) Missä tulit seurustelussa hylätyksi? (hylätyksi tuleminen)
Skandinavia/Eurooppa
Missä maissa olet käynyt? Minne teit ensimmäisen ulkomaanmatkasi? Missä olit
viimeksi ulkomailla?
Maailmankartta
Missä on maapallolla mielestäsi ”pahuuden pesä”? Miksi? Missä on paljon surua?
Miksi? Missä on paljon vapautta? Miksi? Missä ihmisillä on vähän vapautta? Miksi?
Missä ihmiset ovat onnellisimpia? Missä näet paljon toivoa? Missä näet paljon
sisäistä rikkautta? Missä on miehen/naisen parasta asua? Missä ihmisillä on
mielestäsi paras asenne elämään? Missä ihmiset ovat yksinäisimpiä? Missä ihmiset
kunnioittavat toisiaan? Minkä maan perään voisi lisätä: Rakkauden valtakunta?
Missä näet eniten vihaa? Missä on sellainen arvomaailma, jota itse arvostat?
Vesaisten Keskusliitto ry.
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Erilaiset lähtökohdat
(Lähde: Unicefin Kaverina kaikille opettajan opas)
Harjoituksen tarkoituksena on herättää myötätuntoa erilaisuutta kohtaan sekä
kiinnittää huomiota yhteiskunnan epätasa-arvoisuuteen. Ennen aloitusta
monistetaan jokaiselle osallistujalle roolikortti sekä ohjaajalle väittämälista.
Jokaiselle osallistujalle jaetaan yksi roolikortti, jossa kuvataan rooli, johon hänen
tulee eläytyä. Eläytymistä voi auttaa apukysymyksillä:
Millainen oli lapsuutesi? Millaisessa talossa asuit? Mitä leikkejä leikit?
Mitä vanhempasi tekivät työkseen? Millaista elämäsi on nyt? Missä tapaat
ystäviäsi? Mitä teet aamulla, päivällä tai illalla? Missä asut? Kuinka paljon
ansaitset kuukaudessa? Mitä teet vapaa-ajallasi tai lomillasi?
Osallistujat asettuvat seisomaan riviin ja heille esitetään väittämiä, joihin heidän
tulee vastata kuin olisivat roolikortissa oleva henkilö. Ohjaaja lukee väittämät
osallistujille ääneen. Jokaisen väittämän kohdalla, johon osallistuja voi vastata
KYLLÄ hän ottaa askeleen eteenpäin. Jos vastaus väittämään on EI, osallistuja
pysyy paikallaan. Kun kaikki väittämät on luettu, osallistujia pyydetään jäämään
paikoilleen.
Ohjaajan väittämät
Sinulla on ollut aina tarpeeksi rahaa tehdä mitä haluat.
Sinulla on viihtyisä koti, jossa on tietokone ja tv.
Sinusta tuntuu, että ihmiset ympärilläsi kunnioittavat sinua.
Sinusta tuntuu, että sinua kuunnellaan ja mielipiteilläsi on merkitystä.
Olet suorittanut tai suorittamassa peruskoulua.
Et pelkää, että poliisi pysäyttää sinut kadulla.
Tiedät kenen puoleen voit kääntyä jos tarvitset apua tai neuvoja.
Et ole ikinä tuntenut itseäsi syrjityksi.
Jos tarve vaatii voit aina käydä lääkärissä ja saada lääkettä.
Matkustat jonnekin lomalle ainakin kerran vuodessa.
Voit kutsua ystäviäsi kylään, aina kun vain haluat.
Sinulla on mielenkiintoinen elämä ja suhtaudut myönteisesti tulevaisuuteen.
Voit opiskella ja tavoitella haluamaasi ammattia.
Kaduilla kävellessäsi et pelkää turvallisuutesi puolesta.
Halutessasi voit käydä elokuvissa tai ulkona syömässä ainakin kerran viikossa.
Voit rakastua juuri haluamaasi ihmiseen.
Syöt terveellisesti ja mitä haluat. Saat työstäsi asianmukaista palkkaa.
Voit käyttää internetiä.
Käyt usein ulkona ystäviesi kanssa.
Lopuksi voidaan käydä keskustelua tehtävän toteuttamisesta. Mikä oli tehtävän
merkitys? Mitä mieltä he olivat siitä? Miltä tuntui kun sai astua askeleen
eteenpäin? Miltä tuntui kun piti jäädä paikalleen? Missä vaiheessa he, jotka
joutuivat usein ottamaan askeleen eteenpäin, alkoivat huomata, että muut eivät
liikkuneet yhtä nopeasti? Arvasivatko osallistujat tilanteita koskevien väittämien
perusteella kuka oli kuka? (Lue ääneen annettuja rooleja.) Kuinka helppoa
eläytyminen oli? Olivatko he varmoja, että heidän henkilöstään saama tieto ja
mielikuvat olivat luotettavia? Perustuivatko ne täysin tai osittain erilaisiin
stereotypioihin ja ennakkoluuloihin? Heijastaako tehtävä jollain tavalla
todellisuutta? Miten? Mitä oikeuksia on joiltain ihmisiltä evätty? Mitä voitaisiin
tehdä yhteiskunnassa vallitsevan eriarvoisuuden poistamiseksi?
Vesaisten Keskusliitto ry.

Olet 1414-vuotias. Isäsi on työtön alkoholisti

Olet 1616-vuotias raskaana oleva tyttö.

Olet nuori poptähti.
Olet varakkaiden vanhempien tytär.
Olet 2020-vuotias ja opiskelet yliopistossa.
Olet 1515-vuotias tyttö, joka asuu kaduilla;

Olet 1515-vuotias ja kärsit lukihäiriöstä.

karkasit kotoa, koska vanhempasi pahoinpitelivät sinua.

Olet sen maan suurlähettilään tytär, jossa

Olet fyysisesti rajoittunut yliopistoyliopisto-

tällä hetkellä asut.

opiskelija, käytät pyörätuolia.

Olet laiton maahanmuuttaja
sodan runtelemasta maasta.

Olet Afrikasta kotoisin oleva malli.

Sinulla ei ole perhettä mukanasi.
Olet 1313-vuotias poika, jota on kiusattu
Olet 1717-vuotias vaihtovaihto-oppilas Israelista.

koulussa.

Olet kuuluisa tvtv-juontaja.

Olet 1111-vuotias orpo. Asut

Olet myös muslimi.

lastenkodissa ItäItä-Euroopassa.

Olet 1616-vuotias tyttö. Sinut ollaan juuri
naittamassa miehelle, jota et ole koskaan

Olet 1313-vuotias oppimisvaikeuksista
kärsivä tyttö.

tavannut.
Olet 1717-vuotias poliittinen pakolainen ja
etsit turvapaikkaa.

Olet aasialainen maahanmuuttajan poika.
Sinulla on menestyvä liikeyritys.

Olet lahjakas eurooppalaisessa huippujoukkueessa pelaava jalkapalloilija.

Olet oma itsesi.

Olet tummaihoinen.
Olet oma itsesi.

Olet oma itsesi.
Vesaisten Keskusliitto ry.

ONNISTUNUTTA YHTEISTYÖTÄ
Sivu 72

Onnistuneen yhteistyön seitsemän sääntöä
Miten innostan ihmisiä mukaan toimintaan? Tässä on muutama vinkki toimintaa tai
tapahtumaa suunnittelevalle ja sen toteuttajalle.
Ole rohkea
Kuka tahansa voi olla aloitteen tekijänä toiminnan käynnistämiseen. Jos sinulla on jo
valmista verkostoa, niin lähde liikkeelle tutun yhteistyökumppanin kanssa.
Luo myönteinen yhteistyön ilmapiiri
Panosta siihen, että kaikki yhteistyökumppanit kokevat olevansa tärkeitä ja
hyväksyttyjä. Verkoston keskinäinen yhteistyö muovautuu ajan kanssa. Innosta,
kiitä, kannusta. Näin todennäköisimmin saat myös itse innostusta, kiitosta ja
kannustusta!
Kuuntele lapsia
Toimintamme on lapsia ja nuoria varten, joten kuuntele mitä sanottavaa heillä on.
Ota huomioon lapsilta saatu palaute toiminnan suunnitellussa ja kehittämisessä.
Ole luova mutta jämäkkä
Hyvät ideat syntyvät myönteisessä ja avoimessa ilmapiirissä. Suunnittelu on
aikataulutusta, työnjakoa ja resursseista sopimista.
Markkinoi ja tiedota
Osallistujat ovat toiminnan parhaita markkinoijia. Yhteistyöverkoston sisäinen
tiedonkulku on oleellisen tärkeää. Työn tuloksista kannattaa tiedottaa rohkeasti.
Sitoudu
Toiminnan kehittäminen on haasteellista ja antoisaa. Kun toiminta on hyvin
suunniteltua, pysyy toiminnan koordinointi myös kontrollissa. Tehtävien ja vastuun
jakaminen on hyödyksi kaikille. Vastuuta jaettaessa toiminta ei muodostu yhden
ihmisen projektiksi.
Nauti onnistumisista!

Vesaisten Keskusliitto ry.

TOIMINNAN ARVIOINTIA
Sivu 73

Omaa toimintaa kannattaa arvioida säännöllisesti. Arviointeja voi myös
käyttää hyödyksi uutta toimintakautta suunniteltaessa.

Toiminnan osa-alueiden arviointi (yhdistys, kerho yms.)
Toiminnan vahvuudet

Toiminnan heikkoudet

Toiminnan mahdollisuudet

Toiminnan uhat

Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi
Omat vahvuudet

Omat heikkoudet

Oman toiminnan mahdollisuudet

Uhat omalle toiminnalle

Miten hyödynnät vahvuuksiasi? Miten koet heikkoutesi? Onko
sinussa mahdollisuuksia joita et ehkä tunnista? Mitkä asiat koet
uhkaavina?
Vesaisten Keskusliitto ry.

TUNTISUUNNITTELU
Vesaisten piiri ja osasto:
Kerhon nimi:
VIIKONPÄIVÄ JA pv/kk/vuosi

Suunnitelma:

Arviointi:

VIIKONPÄIVÄ JA pv/kk/vuosi

Suunnitelma:

Arviointi:

VIIKONPÄIVÄ JA pv/kk/vuosi

Suunnitelma:

Arviointi:
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HANKINTALUETTELO
Vesaisten piiri ja osasto:
Kerhon/tapahtuman nimi:
Pvm/vuosi:
Tarvike

Tarvittava
määrä

Mistä saadaan/
ostetaan?

Kuka hoitaa?

Hinta-arvio

Toteutunut
(pvm ja hinta)

Vesaisten Keskusliitto ry.

KERHOSEURANTA
Vesaisten piiri ja osasto:
Kerhon nimi:
Nimi, os. puhelin, syntymäaika

Lukuvuosi:
Ohjaajan nimi:
pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm

pvm
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HANKINTALUETTELO
Vesaisten piiri ja osasto:
Kerhon/tapahtuman nimi:
Tarvike

Tarvittava
määrä

Mistä saadaan/
ostetaan?

Kuka hoitaa?

Hinta-arvio

Toteutunut
(pvm ja hinta)

Vesaisten Keskusliitto ry.
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