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Ryhmätoiminnan verkostoviesti 1/2021 

Tekemistä talveen ja alkuvuoden juhliin  
 

Tervetuloa verkostoviestin pariin! Vuonna 2021 keskityn nettipelien ja näytöllä 

toimivien materiaalien tekemiseen, jotta turvavälien säilyttäminen onnistuu  

ja materiaaleja voi käyttää myös etäryhmissä. Tiedotan mielelläni myös teidän 

tuotoksistanne ja koulutuksistanne, varsinkin jos ne ovat maksuttomia tai 

edullisia. Laittakaa vain tietoa tännepäin! 
 

 

 

Aivojumppaa tavuilla ja sanoilla 

Tavupelit ja tavutehtävät -sivulla on sekä 

helppoja että vaativampia tavujuttuja.  
 

Tavupelejä voi tulostaa yhteiseen 

käyttöön tai kotitehtäväksi, pelata 

nettipelinä itsekseen tai näyttää 

valkokankaalta koko ryhmälle. 
 

Linkki sivulle:  

https://ryhmarenki.fi/tavupelit-ja-tavutehtavat/ 
  

 

 

Talvilotto 

Talvilotto on helppo kuvalotto, joka  

luo talvisen tunnelman myös sisälle.  

Voit valita ryhmällesi sopivan version.  
 

Sivulta voit tulostaa talvirunoja 

palkinnoksi tai talvista runohetkeä varten. 
 

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

 

 

Uusia ja uudistettuja talvijuttuja on myös muilla talvi-sivuilla. 

• Talviset sanapelit: https://ryhmarenki.fi/talviset-sanapelit/ 

• Talviset kysymykset: https://ryhmarenki.fi/talviset-kysymykset/ 
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Tekemistä helmikuun juhlapäiviin 
 

J. L. Runebergin päivä 5.2. 

Runebergin päivä -sivulla on päivän  

viettoon sopivia visailuja ja aivojumppaa 

sekä koottuja aarteita netin kätköistä. 
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/runebergin-paiva/ 
 

 

Ystävänpäivä – Alla hjärtans dag 14.2. 

Ystävänpäivä-sivun Suloiset sanat  

-tehtävä eli Varmhjärtade ord löytyy  

nyt myös ruotsiksi. Kiitos kääntäjälle! 
 

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

 

Kalevalanpäivä 28.2. 

Sivulla on mm. Kalevala-aiheisia kuva- ja 

sanapelejä sekä koottuja aarteita netin 

kätköistä.  
 

Linkki sivulle: https://ryhmarenki.fi/kalevalan-paiva/ 
 

 

 

Uusia videoita ohjaajille tai ohjaajien koulutuksiin 
 

RyhmäRenki-verkkosivuston esittely  

Asumisen Apu ry:n Porinaporukka-toiminta on tehnyt videon RyhmäRenki-

sivustosta. Kiitos tekijöille! 
 

Linkki Youtube-videoon: https://youtu.be/OLCL-dTAwOY 

 

Näin löydät mitä etsit RyhmäRenki-sivustolta  

Uudessa RyhmäRengin videovinkissä annan vinkkejä sivuston sujuvaan käyttöön. 

Koska sivusto on jo varsin laaja, niin tässä supervinkki etsijöille: Hakukoneiden, 

kuten Googlen, haku toimii hyvin. Kirjoita vain hakukenttään sanat ryhmärenki + 
se, mitä etsit.  
 

Linkki Youtube-videoon: https://youtu.be/hDw6GNYDQcI 

 

https://ryhmarenki.fi/runebergin-paiva/
https://ryhmarenki.fi/ystavanpaiva/
https://ryhmarenki.fi/kalevalan-paiva/
https://youtu.be/OLCL-dTAwOY
https://youtu.be/hDw6GNYDQcI


 

Ryhmätoiminnan verkostoviesti 1/2021            RyhmäRenki.fi            emanta@ryhmarenki.fi  

Hauskoja ideoita sanataiteen ohjaamiseen 

Kaisa Happonen ja Karri "Paleface" Miettinen tarjoavat videolla kiinnostavan 

kokemuksen runouden maailmasta. He ovat kiertäneet jo yli vuoden ajan 

pitämässä Revi se -runotyöpajaa.  
 

Linkki Youtube-videoon: https://youtu.be/5EWW7-EnDIQ 
 

 

Ajankohtaisia nostoja uutisvirrasta 
 

250 000 Museoviraston valokuvaa vapaasti käytettävissä! 

Suuri osa Finnassa olevista Museoviraston kokoelmien kuvista on nyt vapaasti 

ladattavissa ja käytettävissä. Kuvien koko on myös tulostukseen sopiva. 
 

Linkki Museoviraston kuvahakuun: https://museovirasto.finna.fi/ 

 

Tutustukaa Suomen maailmanperintökohteisiin! 

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on julkaissut valmiita esityksiä. 
 

https://www.maailmanperinto.fi/kasvatus/opetusmateriaali-esitykset-maailmanperintokohteista/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innostavaa uutta vuotta teille kaikille! 

verkostoemäntä Kirsi Alastalo 

 

P.s. Jos käytit Jouluarvoituksia tai Jouluperinnekalenteria ryhmässäsi, niin olisin 

kiitollinen palautteesta. Viimeistelen kokonaisuuden ensi jouluksi. 
 

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  
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