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Nuorten tekemät videot ikäihmisille 
Keskustelumateriaali  

 

Ilahduta ikäihmisiä virtuaalisesti! on nuorille suunnattu kampanja, jossa nuoret 

tekevät videoita ikäihmisille. Nuoret kertovat videoillaan itselleen mieluisista asioista, 

ja jakavat samalla arkeaan. Nuoret ovat toteuttaneet videot omalla tyylillään. Kaikki 

videot löytyvät Youtubesta (kirjoita hakukenttään Vanhustyön Trainee).  

Alla on muutama videopoiminta. Videoita voi katsella sellaisenaan tai käyttää tueksi 

tätä kysymyslistaa osaksi ikäihmisten virkistystoimintaa. Kysymyksiä voi hyödyntää 

tai soveltaa parhaaksi katsomallanne tavalla. 

 

1) Johannes esittelee suosikki lautapelejään  

  

o Millaisia lautapelejä oli sinun nuoruudessasi? Mikä oli sinun suosikkisi? 

o Minkälaisia pihapelejä lapsuudessasi oli?  

o Pohtikaa, voiko jotain niistä pelata nyt – esimerkiksi sovellettuna. 

o Pohtikaa, mitä pelejä pihalla voi pelata (pihakeilaus, tikanheitto, renkaan 

heitto, mölkky jne.) 

o Visailut ovat myös pelejä. Oletko sinä varsinainen taituri jossain 

visailuissa? Tiedätkö esimerkiksi paljon suomalaisesta kirjallisuudesta tai 

iskelmämusiikista? 

 

2)  Johannes kertoo kitaransoitto- ja kirjallisuusharrastuksestaan 

 

o Osaatko tai osasitko sinä soittaa jotakin instrumenttia, mitä? 

o Oletko kokeillut soittaa jotakin muuta instrumenttia? Mitä pidit? 

o Pidätkö lukemisesta? Minkälaisia kirjoja luet (esim. dekkareita, historiaa, 

elämäkertoja, romantiikkaa)?  

o Oletko ahkera kirjaston käyttäjä? 

o Oletko kuunnellut äänikirjoja? 

o Kuka on lempikirjailijasi? 

 

3) Sara muutti opiskelemaan Kuopioon 

 

o Mistä päin sinä olet kotoisin?  

o Mikä murre on sinulle tuttu?  

o Mitkä ovat sinusta hauskimpia murresanoja esimerkiksi omasta 

murteestasi? 

o Osaatko sinä puhua savon murretta? Kokeile vaikka lausua seuraava 

virke: Kualjkiäryleitä jiäkuapin piällä. Mitä se tarkoittaa? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNoYeIJhZM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=4cNoYeIJhZM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=bk9dPkr2038
https://www.youtube.com/watch?v=7I1SPjYRI4I
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4) Henna vie katsojat metsälenkille 

 

o Mitä metsä sinulle merkitsee? 

o Mikä on lempi puusi?  

o Oletko sinä ennemmin metsässä vai kaupungissa viihtyjä? 

o Mistä vuodenajasta pidät eniten? Miksi? 

o Mikä on mieleenpainuvin muistosi luonnosta? Oletko esimerkiksi nähnyt 

karhun tai muita metsän eläimiä lähietäisyydeltä? 

 

5) Sami kertoo työstään lasten parissa 

 

o Mitä sinä teit ammatiksesi? 

o Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi, esimerkiksi kesätyö?  

o Haluatko kertoa perheestäsi? 

o Miten lastenhoito toimi, kun sinä olit nuorempi?  

 

6) Iina kertoo kukkien merkityksestä arjessa 

 

o Mikä sinua ilahduttaa ja piristää arjessa? 

o Pidätkö kukkien tai puutarhan hoidosta? 

o Mikä on lempikukkasi? 

o Millä tavalla sinä saat ystäväsi tai läheisesi iloiseksi? 

 

7) Sami kertoo jalkapalloharrastuksestaan 

 

o Mitä sinä harrastit nuorena? 

o Pidätkö jalkapallosta? Oliko sinulla suosikkijoukkue tai suosikkipelaaja? 

o Mitä urheilulajeja harrastit mieluiten kesällä, entä talvella? 

 

8) Sami kutsuu jumppaamaan 

 

o Katso video uudelleen ja kokeile tehdä jumppa samaan tahtiin Samin 

kanssa. Tee tarvittaessa viimeinen liike istualtaan.  

o Millaista jumppaa sinä tykkäät tehdä? Verrytteletkö joka päivä? 

 

Voitte lähettää materiaalista palautetta sekä toiveita uusille videoaiheille 

suvi.hiltunen@valli.fi 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXGRqakOSlI
https://www.youtube.com/watch?v=_CwnQYeP5ic
https://www.youtube.com/watch?v=2gqADy_G5ww
https://www.youtube.com/watch?v=e4__V0HLizA
https://www.youtube.com/watch?v=3gheB4gJPns

