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Ryhmätoiminnan verkostoviesti 11–12/2018 

Pelejä ja pähkäilyä loppuvuodeksi 
 

Ilonpilkahduksia syyshämärään! 
 

Monilla teistä ohjaajista on jo mielen päällä itsenäisyyspäivä ja joulunaika.  

Siksi myös joulukuun vinkit ja välineet ovat jaossa nyt. Lisää jouluisia ideoita 

löytyy vuoden 2017 verkostoviestistä, jonka linkit päivitin. Seuraavan 

verkostoviestin julkaisen tammikuussa. 
 

Ajankohtaisten juhlien lisäksi verkostoviestistä löytyy mm. aivojumppatehtäviä, 

uusia julkaisuja ja uutiskirjevinkkejä. 
 

 

Päättelypähkinät –  

päättely- ja hahmotustehtäväsarjoja 

Aivoja kannattaa jumpata kuten lihaksiakin. 

Ne eivät kulu käytössä ja kaipaavat 

haasteita. Porukalla pähkäileminen ilman 

kilpailua on myös mukavaa tekemistä. 
 

Jokaisessa sarjassa on 10 erilaista tehtävää 

sekä tehtävien vastaukset. Jos tehtäviä ratkoo koko ryhmä, ne kannattaa katsoa 

valkokankaalta tai näytöltä. Parityöskentelyssä tulosteet toimivat hyvin.  
 

Päättelypähkinät ilmestyvät piakkoin myös ruotsiksi. 
 

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

 

Ideoita itsenäisyyspäivän viettoon 
 

Suomi-juttuja 

Kolme erilaista tietovisaa saa ryhmän 

pohtimaan, mitkä ovat Suomen 

kansallissymboleita tai Suomen yleisimpiä 

asioita. Tiedon puutekaan ei haittaa,  

koska monivalintavisoissa voi onnistua 

myös arvaamalla.  
 

https://ryhmarenki.fi/paattelypahkinat/
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Itsenäisyyspäivään sopii kunniamerkkien jakaminen ryhmän kesken.  

Myös ohjaaja voi antaa ryhmälle myönteistä palautetta jakamalla tunnustuksia 

vaikka viimeisellä tapaamiskerralla. Sivulla on vinkkejä ja pohjia kunniamerkkien 

ja mitalien tekemiseen. 
 

Koristelua varten voi tulostaa erikokoisia Suomen lippuja. Linnan juhlia varten 

voi tulostaa Linnan juhlat -bingon tai sanansaalistustehtäviä. 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/suomi-juttuja/ 

 

 

Ylen itsenäisyys-teema 

Yle on koonnut suomalaisuutta ilmentäviä audioita ja videoita kokoelmaksi: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/01/suomalaisuuden-ilmentymia-eri-

vuosikymmenten-ohjelmissa 
 

Ylen Elävän arkiston itsenäisyyspäivän kokoelma: 

https://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/itsenaisyyspaiva-ja-linnan-juhlat 
 

Ylen tietovisa: Mitä tiedätte Suomen itsenäistymisestä? 

https://yle.fi/uutiset/3-9956918 

 

 

Ideoita joulun aikaan 
 

Helppo tai vaativa Tonttupeli 

Joulua odotellessa ryhmä voi kokoontua 

Tonttupelin äärelle. Pelaamista varten voi 

tulostaa joko pelilaudan tai kortit.  
 

Helppo Tonttupeli onnistuu, vaikka sanat 

olisivat hukassa. Vaativan Tonttupelin 

kysymykset ja tehtävät eivät päästä pelaajia 

helpolla, mutta toki joulumieliset pelikaverit auttavat pois pinteestä.  
 

Tonttupelistä voi tehdä myös aivan oman version yhdessä ryhmän kanssa. 
 

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

 
 

https://ryhmarenki.fi/suomi-juttuja/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/01/suomalaisuuden-ilmentymia-eri-vuosikymmenten-ohjelmissa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/06/01/suomalaisuuden-ilmentymia-eri-vuosikymmenten-ohjelmissa
https://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/itsenaisyyspaiva-ja-linnan-juhlat
https://yle.fi/uutiset/3-9956918
https://ryhmarenki.fi/tonttupeli/
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Jouluiset sanapelit 

Jouluiset sanapelit virittävät joulumielen  

ja sopivat jouluajan aivojumppaan.  

Mukana on sanaselityspeli, sanasokkelo, 

sanansaalistus, tavuvisailuja ja anagrammeja. 
 

Kaikki sanapelit toimivat tulosteena ja osan 

voi näyttää myös valkokankaalta. 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/jouluiset-sanapelit/ 

 

Liikunnallinen joulukalenteri 

Vahvikkeesta löytyy Tiina Vieraankiven ideoima liikunnallinen joulukalenteri, 

jossa on mielikuvajumppaa joka päivälle. Linkki sivulle: 

https://www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohje/liikunnallinen-joulukalenteri 

 

Suomalainen joulu Ylen areenassa 

Ylen Areenasta löytyy lyhyitä videoita suomalaisten joulun vietosta. 

Linkki sivulle: https://areena.yle.fi/1-4171766 

 

SKS:n tietopaketti joulusta 

Suomalaisen kirjallisuuden seura on koonnut joulutietoa ja perinteitä 

tietopaketiksi sivustolleen: 

https://www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat/joulu#.W-HdF5MzaUk 

 

Joulurauhan julistus  

Lukekaa joulurauhanjulistus tai katsokaa se videona vuodelta 1962. 

Video (11 min): https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/11/27/joulurauhan-julistus 

Teksti: https://www.turku.fi/joulukaupunki/joulurauha 

 

Partiolaisten adventtikalenterien historia 

Partiolaisten adventtikalenteri on ilahduttanut suomalaisia jo yli 70 vuotta! 

Suomalaiset partiotytöt toivat kalenteriperinteen Suomeen vuonna 1947  

ja sen jälkeen partiolaisten adventtikalenteri on ilmestynyt joka vuosi.  

Tältä sivulta löydät kuvat jokaisesta adventtikalenterista vuosien varrelta: 

https://www.adventtikalenteri.fi/galleria/ 

 

https://ryhmarenki.fi/jouluiset-sanapelit/
https://www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohje/liikunnallinen-joulukalenteri
https://areena.yle.fi/1-4171766
https://www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat/joulu#.W-HdF5MzaUk
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/11/27/joulurauhan-julistus
https://www.turku.fi/joulukaupunki/joulurauha
https://www.adventtikalenteri.fi/galleria/
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Uusia julkaisuja 
 

Odottamattomia aarteita -kirjasta  

ideoita ryhmätoimintaan 

Odottamattomia aarteita -kirja sisältää ilmaisuun, 

vuorovaikutukseen ja erilaisiin ryhmätilanteisiin sopivia 

ideoita luovaan toimintaan. Kirjasta on apua erilaisissa 

ryhmätyöskentelyn tilanteissa. Kustantaja on Metropolia 

AMK ja toimittajat ovat Laura Huhtinen-Hildén ja Minna 

Lamppu. 

 

Linkki sivulle: http://www.theseus.fi/handle/10024/152798 

 

Onnistu ohjaajana! Innostavaa oppimista 

maahanmuuttajaryhmiin -opas 

Opas tuotettiin osana Kepeli – Kotoutumista kehollisilla 

ja pelillisillä menetelmillä -hanketta (2016–18),  

jota koordinoi Metropolia AMK. 
 

Linkki sivulle, sivun ensimmäinen sana on linkki pdf:ään: 

http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/onnistu-ohjaajana/ 

 

 

Uutta tietoa uutiskirjeillä 
Haluatko, että uusin tieto löytää luoksesi? Monet toimijat julkaisevat uutiskirjeitä 

säännöllisesti. Tässä muutama uutiskirjevinkki: 

 

Taikusydän (Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia) 

Taikusydämen uutiskirje pitää sinut kartalla siitä, mitä tapahtuu taiteen, 

kulttuurin ja hyvinvoinnin kentällä: 

http://bit.ly/Taikusydan_Uutiskirje 

 

Voimameili, MieliPosti ja TiiTu (Ikäinstituutti) 

Voimameili tiedottaa Ikäinstituutin liikuntaan liittyvistä uutisista ja 

ajankohtaisista asioista, MieliPosti mielen hyvinvoinnista ja TiiTu tutkimuksista. 

https://www.ikainstituutti.fi/uutiskirjeet-ja-voimasanomat/ 

 

http://www.theseus.fi/handle/10024/152798
http://kepeli.metropolia.fi/materiaali/onnistu-ohjaajana/
http://bit.ly/Taikusydan_Uutiskirje
https://www.ikainstituutti.fi/uutiskirjeet-ja-voimasanomat/
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Green Care -uutiskirje (Green Care Finland) 

Kiinnostaako luonnon vaikutus hyvinvointiin, erilaiset terapiat ja tutkittu tieto? 

Täältä löytyy perusteluja vaikka esimiehille: 

http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeemme/ 

 

Miina Sillanpään Säätiön uutiskirje 

Uutiskirje ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa ja tiedottaa säätiön toimintaan, 

toimialueeseen ja ajankohtaisiin asioihin liittyvistä asioista. 

https://www.miinasillanpaa.fi/liity-uutiskirjeemme-postituslistalle/ 

 

Vallin uutiskirje (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) 

Valli tiedottaa tapahtumistaan 6-8 kertaa vuodessa. 

https://www.valli.fi/valli/uutiskirje/ 

 

Elli-uutiskirje (Early Learning) 

Elli Early Learning -uutiskirjeissä on vinkkejä myös aikuisille sopivista peleistä. 

http://bit.ly/Ellin_uutiskirje 

 

Tiedätkö hyviä uutiskirjeitä, joita suosittelet ohjaajille ympäri Suomen? 
Vinkkaathan? 
 

 

Maanmainiota loppuvuotta! 

verkostoemäntä Kirsi Alastalo 
 

 
geronomi, graafinen suunnittelija ja RyhmäRengin emäntä 

Verkkosivu: https://ryhmarenki.fi/ 

FB-sivut: www.facebook.com/RyhmaRenki 

Pinterest: pinterest.com/RyhmaRenki 

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

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

 
 

Jos lyhennetyt linkit eivät toimi, kopioi suorat linkit selaimen osoiteriville: 

• Taikusydämen uutiskirje: 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45465C417844415A4079474259/4343514473444

05C467649445E4671/wn 

• Ellin uutiskirje: https://earlylearning.us14.list-

manage.com/subscribe?u=e7a44343c8f83844e1fd0485e&id=b46e555736 

http://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeemme/
https://www.miinasillanpaa.fi/liity-uutiskirjeemme-postituslistalle/
https://www.valli.fi/valli/uutiskirje/
http://bit.ly/Ellin_uutiskirje
https://ryhmarenki.fi/
https://www.facebook.com/RyhmaRenki/
https://fi.pinterest.com/RyhmaRenki/
https://ryhmarenki.fi/ryhmatoiminnan-verkostoviesti/
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