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Ryhmätoiminnan verkostoviesti 8/2020 

Pelejä ja kysymyksiä näytöille ja valkokankaille  
 

Hei!  
 

Tervetuloa verkostoviestin pariin! Syksy on ryhmätoiminnan kannalta  

jännittävää aikaa. Uudenlaisissa ohjaustilanteissa voi hyödyntää nettipelejä.  

Korttien kierrätyksen sijaan kysymyksiä on nyt entistä enemmän näytölle  

ja valkokankaalle. RyhmäRengin tehtäviä saa tulostaa koronakirjeisiin. 

 

Digitaalisia pelejä 
 

Sain toukokuussa vinkin opettajille 

tarkoitetusta Wordwall-palvelusta,  

jossa on valmiita mallipohjia. 

Nettipelien tekeminen oli kuin lasten 

leikkiä. Viisi peliä voi tehdä maksutta,  

joten kokeile sinäkin! 
 

Helpot nettipelit sopivat itsenäisen 

aivojumpan ohella tietokoneen tai  

muun älylaitteen käytön harjoitteluun. 

Vastauksia voi miettiä myös ryhmässä.  
 

Onnenpyörät ja laatikkoleikit ovat 

ensisijaisesti seurapelejä. Pelejä voi  

pelata myös etäryhmissä, jos ohjaaja  

pystyy jakamaan näytön osallistujille. 
 

Nettipelejä on tulossa myös muille 

RyhmäRengin sivuille. Nettipeli-, 

Onnenpyörä ja Laatikkoleikki-tunnukset 

auttavat löytämään ne eri sivuilta. 
 

Helpot nettipelit:  
https://ryhmarenki.fi/helpot-nettipelit/ 

Digitaaliset seurapelit: 
https://ryhmarenki.fi/digitaaliset-seurapelit/  

https://ryhmarenki.fi/helpot-nettipelit/
https://ryhmarenki.fi/digitaaliset-seurapelit/
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Suomen ympäri -lauluvisat 

Kolmessa Suomen ympäri -lauluvisassa  

on tarkoituksena keksiä, minkä paikan  

nimi tulee viivalle. Visat voi näyttää 

valkokankaalta tai tulostaa tehtävä-

monisteeksi.  
 

Suomi-lauluvisat:  
https://ryhmarenki.fi/suomi-lauluvisat/ 
 

 

Uusia lempi- ja jossittelukysymyksiä, 

myös dioina ja nettipelinä 

Suosittuja lempi- ja jossittelukysymyksiä 

on nyt uusi sarja. Kysymykset löytyvät 

myös nettipelinä ja diasarjana.  

Jos joku haluaa kääntää uudet 

kysymykset ruotsiksi, niin se olisi  

aivan mahtava juttu! 
 

Lempikysymykset: 
https://ryhmarenki.fi/lempikysymykset/ 

Jossittelukysymykset: 
https://ryhmarenki.fi/jossittelukysymykset/ 
 

 

Kesäkysymykset ja syyskysymykset 

uudella tavalla 

Kesä- ja syyskysymykset valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla ovat nyt 

diasarjana. Helpot kysymykset ilman 

vastauksia ovat onnenpyöränä. 
 

Kesäkysymykset: 
https://ryhmarenki.fi/kesaiset-kysymykset/ 
Syyskysymykset: 
https://ryhmarenki.fi/syksyiset-kysymykset/ 

  

https://ryhmarenki.fi/suomi-lauluvisat/
https://ryhmarenki.fi/lempikysymykset/
https://ryhmarenki.fi/jossittelukysymykset/
https://ryhmarenki.fi/kesaiset-kysymykset/
https://ryhmarenki.fi/syksyiset-kysymykset/
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Uusi matalan kynnyksen 

puhelinpalvelu: Vahvikelinja 

Tunnetko jonkun yli 70-vuotiaan,  

joka kaipaisi tekemistä ja juttuseuraa? 

Vinkkaa uusi puhelinpalvelu, 

Vahvikelinja. Puheluissa ratkotaan 

yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai 

muistellaan mukavia ja jutustellaan. 

Vahvikelinjassa on tarjolla myös vapaaehtoistyötä luurin toisessa päässä. 
 

Lisätietoja: https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja 

 

Tulostettavat Elämän polulla -kuvakortit Vahvikkeessa 

Elämän polulla -kuvakortit on tehty tilanteisiin, joissa pohditaan elämän 

haasteita ja niiden aiheuttamia tunteita sekä mietitään yhdessä 

selviytymiskeinoja. Ohjeessa on vinkkejä korttien käyttöön.  
 

Kortit ja ohje löytyvät Vahvikkeen Terveys-laatikosta Mielenterveyden kohdalta. 

https://www.vahvike.fi/fi/terveys 

 

RyhmäRengin esittelydiat ruotsiksi 

Koulutatko tai perehdytätkö 

ryhmänohjaajia tai vapaa-ajanohjaajia? 

Jos haluat kertoa RyhmäRenki-

toiminnasta koulutuspäivässä tai 

palaverissa, niin voit käyttää valmista 

diasarjaa. Kiitos kääntäjille! 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/emanta/ 

 

 

Ilon hetkiä päiviinne toivottaa 

verkostoemäntä Kirsi Alastalo 
 

Verkkosivusto: https://ryhmarenki.fi/ 

FB-sivut: www.facebook.com/RyhmaRenki 

Pinterest: pinterest.com/RyhmaRenki 

Verkostoviestit: https://ryhmarenki.fi/ryhmatoiminnan-verkostoviesti/ 

Tietosuojaseloste: https://ryhmarenki.fi/tietosuojaseloste/ 

Palaute, ideat, toiveet sekä verkostoviestin tilaukset ja peruutukset: emanta@ryhmarenki.fi  

https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja
https://www.vahvike.fi/fi/terveys
https://ryhmarenki.fi/emanta/
https://ryhmarenki.fi/
https://www.facebook.com/RyhmaRenki/
https://fi.pinterest.com/RyhmaRenki/
https://ryhmarenki.fi/ryhmatoiminnan-verkostoviesti/
https://ryhmarenki.fi/tietosuojaseloste/
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