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Ryhmätoiminnan verkostoviesti 5/2019 

Yhdyssanoja ja mietelauseita 
 

 

Ihanaa kevättä kaikille! Kesä lähestyy ja verkostoviesti jää kesätauolle kuten 

monet ryhmätkin. Toukokuun viestistä löytyy ajatuksia herättäviä mietelauseita 

ja uusia yhdyssanavisoja. Kokosin eri toimijoiden materiaaleja omalle sivulleen. 

Jos ajatuksesi ovat jo syksyssä, kannattaa tutustua koulutustarjontaan. 
 

 

 

Mietelauseita eri aihepiireistä 

”Lyhyet ajatukset ovat siitä hyviä, että ne 

panevat lukijan itsensäkin ajattelemaan”, 

sanoi kirjailija Leo Tolstoi. Koska lause on 

minusta totta, niin kokosin vanhoja 

viisauksia ja mietelauseita eri aihepiireistä 

kuten ystävyydestä, yksinäisyydestä ja 

ihmissuhteista. Ehkä ryhmän keskustelu 

saa korttien avulla uusia sävyjä ja syvyyksiä?  
 

Ryhmä voi ammentaa omasta elämänkokemuksestaan ja kirjoittaa mietelauseita 

tai elämänviisauksia. Innostavia alkuja voi valita vaikka pareittain ja keksiä 

yhdessä loppuja. Tyhjissä korteissa ei valmis alku rajaa luovuutta. Mietelauseiden 

kirjoittaminen sopii myös kotitehtäväksi. 
 

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

 

 

Uusia ja uusittuja yhdyssanavisoja 

Yhdyssanavisat ovat olleet tosi suosittuja 

ja sain muutamia hyviä kehitysehdotuksia. 

Uusitussa Mikä eläin? -visassa on nyt 

vastausten yhteydessä eläinlajien kuvat. 

Kokonaan uusia ovat Mikä esine? -visa, 

Yhdyssanajono-tehtävät sekä Yhdyssana-

pantomiimi, jota esitetään pareittain. 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/yhdyssanavisat/ 
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Materiaalia ryhmätoimintaan -sivu 

Koska verkostoviesti jää kesätauolle, 

kokosin yhdelle sivulle eri toimijoiden 

materiaaleja. Sieltä löytyy varmasti 

tekemistä ryhmälle kuin ryhmälle. 

Täydennän listaa vähitellen ja voit laittaa 

minulle ehdotuksia hyvistä materiaaleista 

tai materiaalipankeista. 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/materiaalia-ryhmatoimintaan/ 

 

 

Osallistavat Mahis-materiaalit ohjaajille 

Nuorten akatemian Mahis-materiaaleista voivat hyötyä kaikenikäiset. 

Sovellettavia harjoituksia löytyy Harjoituspankista, jonka harjoitukset on jaoteltu 

ryhmäytymiseen, ryhmän käytännön toimintaan ja toiminnan päättämiseen 

liittyviin toiminnallisiin ja osallistaviin harjoituksiin. 
 

Linkki sivulle: https://www.mahis.info/ohjaajalle/materiaalit/ 

 

 

Syksyn koulutuksia ryhmänohjaajille 
 

Vanhustyön keskusliitto 

Syksyn Ystäväpiiri-ohjaajakoulutukset järjestetään Helsingissä, Oulussa, 

Lieksassa ja Mänttä-Vilppulassa. Syyskauden kestävän koulutuksen hinta on 

ammattilaisille 100 € ja vapaaehtoisille maksuton. 
 

Syksyn Iloa ja oivalluksia ryhmätoimintaan -koulutukset järjestetään Porissa ja 

Joensuussa. Päivän koulutus on 60 € ja sisältää materiaalin. 
 

Lisätietoja: Kirjoita selaimesi hakukenttään vtkl koulutukset. 
 

Aivoliitto 

Aivoliiton tapahtumia kannattaa kurkistaa, jos kaipaat osaamista afasiasta ja 

esteettömästä viestinnästä esimerkiksi liikuntaneuvonnassa. Osa koulutuksista 

on maksuttomia. 
 

Lisätietoa: https://www.aivoliitto.fi/tapahtumat/ 

https://ryhmarenki.fi/materiaalia-ryhmatoimintaan/
https://www.mahis.info/ohjaajalle/materiaalit/
https://www.aivoliitto.fi/tapahtumat/
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Ikäinstituutti 

Kiinnostaako mielen hyvinvointi tai liikunta ja ulkoilu? Tutustu ikäinstituutin 

tarjontaan. Koulutukset ovat maksullisia. 
 

Lisätietoa: https://www.ikainstituutti.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutuskalenteri/ 

 

Eläkeliitto 

Eläkeliiton tapahtumakalenterista löytyy kursseja mm. musiikki-, liikunta- ja 

luontotoiminnan ohjaamisesta. Kurssit ovat maksuttomia ja tarkoitettu  

50+-ikäisille. 
 

Lisätietoa: https://www.elakeliitto.fi/tekemista?field_domain_access_target_id=elakeliitto_fi 

 

 

Seuraavan verkostoviestin teen elokuussa ja sitä ennen kesäisiä juttuja voi etsiä 

RyhmäRengin Porstuasta :D 

  

Rehevää kasvun aikaa! 

verkostoemäntä Kirsi Alastalo 

 

P.s. Emäntä on iloinen, koska sivuille on löytänyt jo 100 000 eri käyttäjää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  
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