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Pidät kädessäsi Vanhustyön  
Trainee -toiminnassa kehitettyä 
ryhmäytymisen korttipakkaa. 
Pakka sisältää tutustumis- ja 
ryhmäytymisharjoituksia erilaisen 
ryhmätoiminnan tueksi. Osa 
harjoituksista saattaa olla sinulle jo 
entuudestaan tuttuja, varaa niihin 
silti reilusti aikaa. Erityisesti 
loppukeskustelut ovat tärkeitä. 
Harjoitukset sopivat erilaiseen 
ryhmätoimintaan iästä riippumatta. 

Vanhustyön
Trainee.



KOLME ASIAA
Tällä harjoituksella ryhmä voi tutustua toisiinsa. 
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Tarvitaan: Mahdollisesti muistilappuja ja kyniä, 
mutta ne eivät ole välttämättömiä. 

Henkilömäärä: Mielellään parillinen määrä, 
tarvittaessa ohjaaja voi toimia jonkun parina. 

Huomio: Kysymykset voivat olla myös muodossa 
”Kerro perheestäsi/ parhaasta lomamuistostasi/ 
itsestäsi”.

Toteutus: Ryhmä jaetaan pareiksi. Ohjaaja kirjoittaa 
taululle tai kertoo ääneen kolme kysymystä, jotka 
parien tulee kysyä toisiltaan. 1. kysymys on ”Mikä 
on sinun nimesi?” Kaksi muuta kysymystä ohjaaja 
voi keksiä itse, esimerkiksi:

Mikä on lempiruokasi? Mistä olet kotoisin? Mikä on 
tai oli ammattisi/ haaveammattisi? Millainen on 
paras lomamuistosi tai minkälaisesta lomasta 
haaveilet? Mitä harrastat tai olet harrastanut? 

Parit yrittävät painaa muistiin toistensa vastaukset. 
Vaihtoehtoisesti vastaukset voi kirjoittaa ylös lapulle. 
Kun kaikki parit ovat ehtineet keskustella, kukin pari 
esittelee toisensa koko ryhmälle niiden vastausten 
perusteella, jotka juuri pariltaan kuuli. Esimerkiksi:

”Tässä on Anja. Hän on kotoisin Outokummusta,  
mutta on asunut Keravalla viimeiset 10 vuotta.  
Anjan lempiruokia ovat lasagne ja pinaattikeitto.”





TUTUSTUMISBINGO
Tutustumisbingo on hauska ja kevyt tapa aloittaa tu-
tustuminen muihin ryhmäläisiin. Monesti nuoret kerto-
vat tutustumiskierroksella vain nimensä ja kotipaikka-
kuntansa. Omia harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita 
ei välttämättä uskalla kertoa heti ensimmäiseksi.

Tutustumisbingon ideana on, että toinen kysyy väittä-
miä vastaantulevalta ryhmäläiseltä, ja saa samalla 
hauskalla tavalla tietoa toisesta henkilöstä, esimerkiksi 
sen, että toinen osaa soittaa kitaraa tai hänellä on  
kissa. Näin ei tarvitse itse osata esitellä itseään, ennen 
kuin olo on tullut tutuksi ja turvalliseksi ryhmässä. 

Tarvitaan: Jokaiselle 
oma bingolappu ja kynä. 

Henkilömäärä: Parhaiten tutustumisbingo 
toteutuu, jos osallistujia on yli viisi henkeä. 

Huomio: Jos haluat lisätä ryhmäläisten motivaatiota leikkiin tai muuten vaan parantaa mukaan 
heittäytymisen mahdollisuuksia, osta makeisia palkintokoriin, josta bingon saanut henkilö (tai henkilöt, 
jos leikitte useamman kierroksen) saa valita palkintonsa. Etkö löytänyt valmiista taulukosta teidän 
ryhmäänne sopivia väittämiä? Keksi uusia itse! Tee oma bingoruudukkosi puhtaalle A4-paperille ja 
kopioi ruudukko ryhmäläisille.

6

Toteutus: Ohjeista ryhmäläiset. Muistuta, että 
väittämien kanssa kannattaa olla tarkkana. Varmista, 
että teillä on tilaa kävellä. Pyydä ryhmäläisiä 
kiertelemään pitkin huonetta (tai jos olette ulkona, 
pyydä ryhmäläisiä kiertelemään toistensa joukossa). 
Kun ryhmäläinen ”törmää” tai ”tapaa” toisen, hän voi 
esittää jonkin bingotaulukon väittämän, jossa hänellä 
ei vielä ole nimeä. Jos väittämä pitää paikkansa,  
hän saa siihen henkilön nimen. Jos väittämä ei pidä 
henkilön kohdalla paikkaansa, hän ei voi heti perään 
esittää uutta väittämää, vaan hänen on löydettävä 
siihen toinen henkilö. 



Selvitä, keneen väittämä sopii ja kirjoita tämän nimi ruutuun. Et saa heti esittää 
uutta väittämää samalle henkilölle. Kun olet saanut 5 nimeä vaakasuoraan, 

pystysuoraan tai ruudukon kulmasta kulmaan, huuda bingo!

Pitää 
salmiakista

Omistaa lemmikin Käy kuntosalilla On syntynyt heinä-
kuussa

Osaa soittaa kitaraa

Osaa laittaa ruokaa Osaa sanoa neljällä 
kielellä ”kiitos”

On käynyt Ruotsissa

On joskus 
ratsastanut

Pelaa  
kännykkäpelejä

Tykkää sushista On itse pikkusisko-  
tai veli

Juo kahvia

Harrastaa käsitöitä Omistaa ajokortin Ei ole koskaan  
käynyt Linnanmäellä

Tykkää  
räp-musiikista

Osaa laittaa kielen 
rullalle

Lempiväri on sininen On käynyt Lapissa Osaa tanssia Ui viime kesänä 
järvessä

Pitää suklaasta
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On kasvissyöjäKatsoo Netflixiä



KÄDET YLÖS
Tässä harjoitteessa kerrotaan itsestä muille 
ryhmäläisille. On kiva huomata, kuinka paljon 
meillä onkaan yhteistä. 
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Henkilömäärä: 
Ei väliä.

Huomio:  
Perimmäinen tavoite on löytää asioita, 
jotka yhdistävät ryhmäläisiä. Tehtävää 
voi kuitenkin käyttää myös niin, että  

jokainen yrittää löytää  
mahdollisimman paljon sellaisia  

asioita, joita muilla ei ole.

Toteutus: Jokainen kertoo vuorollaan itsestään 
asioita, mitä muut eivät vielä tiedä. Esimerkiksi 

 mistä hän tykkää ”tykkään koirista”, 
”tykkään leipomisesta”

 mistä hän ei pidä ”en pidä siivoamisesta”, 
”en pidä hernekeitosta”

 joita hän harrastaa ”käyn juoksulenkillä”, 
”luen dekkareita”

 jotka liittyvät hänen elämäntapoihinsa 
”tykkään nukkua pitkään”, ”matkustelen usein”

ja niin edelleen.

Aina, kun muut ryhmäläiset ovat samaa mieltä tai 
jakavat saman kokemuksen, he nostavat käden ylös. 
lause: Kertomista jatketaan niin pitkään, että löytyy 
asia, joka on yhteinen kaikkien ryhmäläisten kanssa.





VESSAPAPERI
Tästä ei ryhmäytymisleikki helpommaksi muutu! 
Vessapaperi-leikki on kutkuttava, koska ohjaaja ei 
kerro aluksi oikeaa syytä vessapaperin tarpeeseen.  
Jo itse rullan kiertäminen ringissä aiheuttaa hihittelyä 
ja naurua, jännityksen sekaista ihmettelyä ja hurttia 
huumoria. 
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Tarvitaan: Yksi rulla 
vessapaperia (älä valitse 
loppumaisillaan olevaa 
rullaa).

Henkilömäärä: 
Mitä useampi 
henkilö, sen 
parempi. 

Huomio: Tätä leikkiä on helppo 
soveltaa erilaisiin tarpeisiin.

Toteutus: Pyydä ryhmäläisiä istumaan rinkiin. Kerro, 
että aiot laittaa kädessäsi olevan vessapaperirullan 
kiertoon siten, että jokainen ottaa sen pituisen palan, 
kuin uskoo tarvitsevansa. Älä kerro enempää, vaan 
kerro, että lisäohjeet tulevat vasta kun jokainen on 
valinnut palansa. Aloita ottamalla itse haluamasi 
pituinen pala, ja laita rulla sitten kiertoon. 

Kun rulla on kiertänyt ringin ja kaikki ovat ottaneet 
siitä itselleen palan, kerro, että jokainen esittelee 
vuorollaan itsensä ja kertoo itsestään niin monta asiaa, 
kuin omassa vessapaperipätkässään on paloja. Jos 
henkilö otti kaksi palaa, hän kertoo nimensä lisäksi 
kaksi asiaa. Jos joku otti rullasta ison tukon paperia, 
hän kertoo niin monta asiaa, kuin paloja on. 





ÄÄNETÖN JANA 
Tässä harjoituksessa edistetään ryhmäytymisen lisäksi 
sanatonta vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista. 

Tarvitaan: Tarpeeksi iso tila, jossa muodostaa 
ryhmäläisistä jana.

Henkilömäärä: Mielellään vähintään 5 henkilöä. 

Huomio: Voitte tehdä useampia kierroksia 
haluamallanne tavalla. 

Toteutus: Pyydä ryhmäläisiä seisomaan. Ohjeistuksen 
jälkeen kommunikoidaan äänettömästi. 

Ryhmäläisten tehtävänä on muodostaa jana oikeassa 
järjestyksessä syntymäpäivänsä mukaisesti. Näytä 
ryhmäläisille, missä suunnassa on alkuvuosi ja missä 
loppuvuosi, tai merkitse lapulla seinään, jos olette 
sisätiloissa. Tehtävän suorittamisen aikana ryhmäläiset 
eivät voi puhua eivätkä käyttää kommunikointiin 
apuvälineitä. Janan muodostamiseen voi antaa 
halutessaan myös aikarajan.  Seuraa ryhmäläisten 
vuorovaikutusta tehtävän aikana.

Lopuksi: Tehtävän jälkeen tarkistakaa, menikö jana 
oikein, pyytämällä jokaisen ryhmäläisen lausumaan 
oma syntymäpäivänsä ääneen aloittaen alkuvuoden 
päästä. Keskustelkaa, miltä tehtävä tuntui. Jos jana ei 
mennyt täysin oikein, mistä se johtui? Unohtiko joku 
äänettömyys -säännön ja puhui vahingossa? Jättikö 
joku leikin kesken? Keksikö joku hyvän tavan 
kommunikoida? Millaisia merkkejä käytettiin, käyttikö 
joku viittomakieltä?
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TALO, KOIRA, PUU 
Tässä harjoituksessa edistetään ryhmäytymisen lisäksi 
sanatonta vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista. 

Tarvitaan: Isoja papereita (esim. fläppipaperi) 
yhtä monta kuin on pareja sekä kullekin parille 
yksi tussi. Huom! Varmista ennen harjoitusta, ettei 
tussi jätä jälkeä paperin läpi tai laita alle 
suojapaperi. 

Henkilömäärä: Tehtävään riittää kaksi 
ryhmäläistä (eli yksi pari), mutta monipuolisen 
keskustelun saamiseksi on hyvä, mitä useampi 
pari on mukana tehtävässä. 

Toteutus: Jaa ryhmäläiset ensin pareiksi. Parit piirtävät 
puhumatta keskenään suurelle paperille talon, koiran ja 
puun. He antavat piirustukselleen arvosanan 4-10 väliltä 
kirjoittamalla se paperiin. 

Piirtäminen tapahtuu siten, että pari yhdessä pitää kiinni 
tussista, eikä otetta saa irrottaa kesken piirtämisen. 
Parit eivät saa puhua eivätkä äännellä toisilleen, vaan 
heidän on kommunikoitava muulla tavalla. Huolehdi, 
että kaikki noudattavat sääntöjä. Anna piirtämiselle 
aikaa 5 minuuttia (ota aikaa esimerkiksi kännykästäsi). 
Jos tilaa riittää, jaa parit mielellään ympäri huonetta 
siten, ettei parit ole lähekkäin toisiaan, eivätkä siten 
pääse näkemään toistensa töitä. Helpointa on pyytää 
pareja piirtämään lattialla polvillaan. 

Lopuksi: Tehtävän jälkeen käykää kunkin parin piirustus yhdessä läpi.  
Keskustelkaa, miltä tehtävä tuntui esimerkiksi seuraavin kysymyksin:

 Miltä tuntui, kun ei voinut puhua parille?
 Miten yhteistekeminen sujui? 
 Tuliko missään vaiheessa tilanteita, jossa kumpikin olisi halunnut lähteä eri tavalla piirtämään? 

Oliko sinulla visio pienestä mökistä, kun taas parisi halusikin, että piirrätte kerrostalon?
 Miksi annoitte piirustuksellenne juuri tuon arvosanan? Olitteko samaa mieltä?
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HULLUNKURINEN TARINA
Harjoituksen tavoitteena on laukaista jännitystä ja  
virittää varsinaiseen ryhmäytymiseen. Harjoitus toimii 
myös tavallisena ryhmätoimintana tai -leikkinä. 
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Tarvitaan: A4 -kokoinen paperi ja kyniä. 

Henkilömäärä: Harjoitteeseen tarvitaan ohjaajan 
lisäksi vähintään 3 ryhmäläistä. Jos kyseessä on 
pieni ryhmä, voi kirjoitusvuoroja olla jokaisella 
kaksi tai kolme. Jos kyseessä on suuri, esim. 10 
hengen ryhmä, voi yksikin kirjoituskerta riittää. 
Tällöin saadaan ohjaajan aloittaman lauseen  
kanssa 11 lauseen mittainen tarina.

Huomio: Ohjaaja voi tarvittaessa toimia  
kirjurina, kun vaan huomioi, että harjoituksen 
yllätyksellisyys säilyy. 

Toteutus: Ryhmä kirjoittaa yhdessä tarinaa niin, että 
ryhmäläiset eivät tiedä, mitä muut ovat kirjoittaneet. 
Ohjaaja ottaa tyhjän paperin ja kirjoittaa siihen ”Olipa 
kerran” ja itse keksimänsä lauseen lopun. Sen jälkeen 
ohjaaja taittaa siivun paperista niin, että hänen 
kirjoittamansa lause taittuu paperin takapuolelle. 
Seuraavaksi ohjaaja antaa paperin lähinnä olevalle 
ryhmäläiselle. Ryhmäläinen saa katsoa ohjaajan 
lauseen, ja jatkaa paperin ”oikealle puolelle” oman 
lauseen. Tämän jälkeen ensimmäinen ryhmäläinen 
taittaa oman lauseensa siivuksi paperin toiselle 
puolelle, ja antaa paperin seuraavalle ryhmäläiselle. 
Tämä ei nyt näekään enää ohjaajan kirjoittamaa 
lausetta, vaan pelkästään edellisen ryhmäläisen 
kirjoittaman lauseen. Kukin ryhmäläinen kirjoittaa itse 
keksimänsä lauseen sen perusteella, mitä edellisessä 
lauseessa luki. Paperista muodostuu haitari, kun 
jokainen taittaa oman lauseensa paperin taa. Koska 
jokainen näkee vain edellisen kirjoittajan lauseen, 
tarinasta muodostua hullunkurinen ja hauska. Kun 
kaikki ovat kirjoittaneet oman lauseensa, joku 
ryhmästä tai ohjaaja lukee koko tarinan ääneen.  
Nyt saa nauraa!





PAPERITORNI
Tässä harjoituksessa ihmisten erilaiset toimintatyylit 
tulevat näkyviin. Joku tarttuu tehtävään empimättä ja 
ottaa riskin, toinen harkitsee ja pohtii, ja alkaa sitten 
rakentaa hitaan vakaasti. Tärkeää on joukkueena 
puhaltaa yhteen hiileen. 

Tarvitaan: Paksut niput A4-kokoista paperia, esi-
merkiksi toimiston paperikeräyspisteen paperia 
(kuitenkin suoria ja ehjiä). Lisäksi mittanauha tai 
viivoitin tornien korkeuden mittaamiseksi. 

Henkilömäärä: Vähintään neljä henkilöä, 
jotta kahden joukkueen muodostaminen on 
mahdollista. 
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Toteutus: Kokoa ryhmäläisistä kaksi tai kolme 
joukkuetta riippuen henkilömäärästä. Yhdessä 
joukkueessa on hyvä olla 2-4 henkilöä. Anna 
molemmille joukkueille samanlaiset paperiniput. 

Tehtävänä on rakentaa papereista mahdollisimman 
korkea torni. Aikaa on viisi minuuttia. Se joukkueista 
voittaa, jolla on korkein torni, joka on pystyssä 
mittaustulokseen saakka. 

Papereita saa taitella ja rypistää haluamallaan tavalla. 
Paperia ei saa repiä. Joukkueet voivat aloittaa tornin 
rakentamisen, kun ajanottaja antaa luvan. 

Joukkueet kannattaa sijoittaa eri puolille tilaa, jotta he 
eivät pääse ”vakoilemaan” toisiaan. 

Lopuksi: Keskustelkaa yhdessä, miltä tehtävä tuntui. 
Kannattiko riskinotto tai varman päälle pelaaminen? 
Kaatuiko torni ja joukkue tsemppasi itsensä takaisin 
peliin? Heittikö joku hanskat tiskiin? Loppuiko aika 
kesken? Miten yhteistyö sujui?





VALOKUVAT
Tehtävä vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.   

Tarvitaan: Kännykkä, tabletti tai muu laite,  
jolla voi ottaa kuvia, jotka voi esitellä muille. 

Henkilömäärä: Ei väliä. Kaikilla tulee kuitenkin 
olla pari, tai kolmen hengen joukkue.

Huomioi: Henkilöitä ei saa kuvata ilman lupaa. 

Toteutus: Ryhmä jakaantuu pareiksi.  
Parit ottavat valokuvia tehtävän vetäjän ilmoittamien 
ohjeiden perusteella.  
 
Esimerkiksi: Ottakaa valokuva

 jossa on punaista  jostakin, jossa on tekstiä
 valosta ja varjosta  eläimestä
 laukun/repun sisällöstä  jostakin pehmeästä
 kevään/kesän/syksyn/  jostakin herkullisesta

talven merkistä 

Riippuen ryhmästä, tehtävä voidaan toteuttaa ulkona 
tai sisätiloissa. Tehtävän ohjeita voi muokata tilan, 
vuodenajan ja ryhmän mukaisesti huomioiden myös 
käytettävissä olevan ajan. Ohjeiden jälkeen parit 
lähtevät suunnittelemaan ja ottamaan kuvia.  
Lopuksi parit kerääntyvät yhteen katsomaan ja 
keskustelemaan kuvista. Tähän osuuteen kannattaa 
varata riittävästi aikaa, sillä kuvista on antoisaa 
keskustella ja huomata, miten erilaisia otoksia samasta 
aiheesta syntyi. Keskustelkaa, kuinka kuvausprosessi 
sujui, eli miten aiheita lähestyttiin ja miten valintoihin 
päädyttiin. Keskusteluttamisessa kannattaa käyttää 
avoimia kysymyksiä; mitä, missä, miten, kuinka, 
millainen. 

Kuvista voi myös tehdä 
pienen näyttelyn, jos 

kaikki ryhmäläiset 
antavat siihen 

suostumuksensa. 
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PAPERI SELÄSSÄ 
Tämä monille varmasti tuttu palautteenantotehtävä 
ylläpitää ja vahvistaa ryhmähenkeä. Suosittelemme 
harjoituksen tekemistä myös ryhmätoiminnan aikana. 
Tehtävän suorittamiseksi ryhmän jäsenten on hyvä 
tuntea toisiaan hieman, jotta positiivisen palautteen 
antaminen on helpompaa.
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Tarvitaan: Paperia, maalarinteippiä 
ja tusseja tai muita kyniä.

Henkilömäärä: 
Ei väliä. 

Huomio: Varmista, ettei kirjoitustilanteessa kynästä jää vaatteeseen 
jälkeä. Paperin ei tarvitse olla selkään kiinnitettynä, vaan tehtävää voi 
tarvittaessa soveltaa. Esimerkiksi paperit voivat kiertää ryhmäläisten 
keskuudessa, ja niihin kirjoitetaan istualtaan. Paperit voidaan myös 
asetella pöydille eri puolille huonetta, ja ryhmäläiset kiertävät 
kirjoittamassa niihin.  

Toteutus: Kukin ryhmäläinen kirjoittaa tyhjälle 
paperille etunimensä ja teippaa paperin kaverin 
avustuksella selkäänsä. Kun kaikilla on paperi selässä, 
lähdetään kiertämään tilaa. Kukin ryhmäläinen 
kirjoittaa jokaisen selkään yhden positiivisen asian 
juuri kyseisestä henkilöstä. 
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