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Yhteisötaideteos 
kierrätysmateriaaleista

Päämäärä 

Toiminta aktivoi ja kannustaa ryhmäläisiä keskusteluun 
ja yhdessä toimimiseen. Se sopii jokaiselle, joka on 
kiinnostunut kokeilemaan itseilmaisua taiteen avulla. Taiteen 
tekeminen ja luova toiminta ovat hyvä ja vapaa alusta 
erilaisten keskustelujen herättelyyn. Menetelmä voi luoda 
yhteisöllisyyttä, me-henkeä ja avata ajatuksia esimerkiksi 
ekologisuudesta ja yhteiskunnan nykytilasta riippuen siitä, 
mistä näkökulmasta asiaa käsitellään. 

Mitä tarvitaan 

Erilaisia kierrätys- ja ylijäämämateriaaleja, pahvia, paperia, 
liimaa, kyniä, tusseja, maaleja (vesivärit, sormivärit), 
siveltimiä, kankaita, lankoja, kasettinauhoja, kuteita yms. 
Riittävästi suojattua pöytätilaa.

Erikokoisille ryhmille
ryhmäytymisen tueksi

2+ henkilöä 2+ tuntia



Toteuttaminen

1.  Valmistelut: 
Kerää tarvittavat materiaalit. Voit myös pyytää osallistujia 
tuomaan jotain mukanaan.

2.  Käynnistys: 
Kutsu koolle osallistujat ja kerro selkeästi projektista sekä sen 
tavoitteista. Käy läpi toteutuksen vaiheet. Motivoi ja rohkaise 
osallistujia toimintaan. Jos ryhmä on suuri, voidaan tehdä 
useampia teoksia tai yksi isompi. Työn luominen voidaan 
myös jakaa useammalle kerralle.

3.  Vaiheet: 
Kukin osallistuja määrittelee oman osallistumisensa tason itse. 
Ohjaaja voi osallistua vertaisena omalla panoksellaan tai olla 
ohjaajan roolissa. Ryhmäytymistä tavoiteltaessa on ohjaajan 
hyvä osallistua toimintaan konkreettisesti luottamuksen 
lisäämiseksi.

4.  Lopetus: 
Kun teos on osallistujien mielestä valmis, se voidaan 
viedä (ennalta sovittuun) näyttelyyn tai ripustaa näytteille 
esimerkiksi ryhmätilaan. Yhteisötaideteoksen edistymistä ja 
sen aikana syntyneitä tuntemuksia voidaan käydä yhdessä läpi 
keskustellen. Huomioi jokainen ryhmän jäsen yksilöllisesti. 
Teokseen voidaan palata tarvittaessa myöhemmin.

Tutustu tarkemmin: 

https://yhteisotaide.weebly.com/index.html



Erikokoisille ryhmille 1–15 henkilöä 1–2 tuntia

Yrttien kylvö ja 
kasvatus

Päämäärä

Osallistava toiminta sopii esimerkiksi useamman 
kuukauden kestävän ryhmätoiminnan alkupuolelle. 
Itse kasvatetut yrtit innostavat osallistujia uudenlaiseen 
ruuanlaittoon, haastavat sitoutumaan kasvatusprosessiin 
ja palkitsevat lopuksi sadollaan. Toimintana tämä on 
osallistujille kevyt ja helppo, eikä mitään erikoisia 
taitoja tarvita. Mielenkiintoa tuo kasvatuksen vaiheiden 
seuraaminen ja siihen sitoutuminen (koko ryhmän 
vastuulla!), yrttien hoito ja sadon hyödyntäminen. 

Mitä tarvitaan

Pöytätilaa, sanomalehtiä pöydän suojaamiseen, (yrtti)
multaa, siemeniä, hiekkaa (ei välttämätön), istutuspurkkeja 
(esim. maitotölkeistä), luomulannoitetta, pieniä lapioita. 
Kasvatuspaikka taimille. 



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Hanki tarvittavat materiaalit ryhmän koon mukaan ja asettele 
ne esille pöydälle. Alkuun kannattaa valita helpompia yrttejä 
ja kasveja kasvatettaviksi. Esimerkiksi mintut, oregano, 
persilja, sitruunamelissa, tilli ja timjami ovat helpompia 
kasvattaa kuin vaativat rosmariini, basilika ja laventeli. 
Tutustu huolellisesti kunkin yrtin istutusohjeisiin.

2. Käynnistys
Tutustukaa aluksi kasvatukseen ja pohtikaa, miksi kasveja 
kannattaa kasvattaa itse (edullisia itse kasvatettuna, tuoksuvat 
ihanilta, tuovat väriä kotiin ja keittiöön jne.).

3. Vaiheet
Kerro yrttien istutusohjeet ryhmälle. Kukin ryhmän 
jäsen voi itse valita, mitä yrttejä istuttaa ja kuinka paljon. 
Yhdestä siemenpussista riittää useammalle istuttajalle. 
Alkuun esimerkiksi maitopurkeista leikatut purkit voivat 
toimia istutusastioina ennen kuin kasvit siirretään isompiin 
ruukkuihin tai avomaalle multaan. Sopikaa ryhmässä, kuinka 
hoidatte yrttejä. Selvittäkää samalla, millaista hoitoa kukin 
yrtti tarvitsee.

4. Lopetus
Kun yrtit alkavat kasvaa, pohtikaa yhdessä, kuinka aiotte 
hyödyntää tulevaa satoa. Tutkailkaa matkan varrella, millaista 
istutus ja kasvattaminen on ollut, miltä sadon saaminen 
tuntuu, missä olette onnistuneet ja mitä voisi tehdä toisin 
seuraavalla kerralla. Voitte jakaa yrteistä myös pistokkaita 
ryhmäläisille kotiin.

Tutustu tarkemmin: 
www.yrttitarha.fi/tietopankki/abc/aloitte.html ja www.k-ruoka.fi/
artikkelit/koti-ja-hyva-olo/kasvata-yrtteja-ammattilaisen-vinkeilla



Muistellaan tulevaa 

Päämäärä

Osallistuja löytää ja hahmottaa vaikuttamisen keinoja, jotka 
koskevat omaa elämää ja arkea. Harjoituksessa mietitään 
sellaista lähitulevaisuutta, jossa yksi huoli on huojentunut, 
ja yritetään löytää käsitys niistä asioista, joilla voi olla tähän 
huojentumiseen vaikutusta. Voidaan myös miettiä asioita, 
tekoja ja suunnitelmia, jotka vähentävät huolta/huolia, 
mutta samalla lisäävät toivoa. Tarkoitus on, että olemassa 
olevat huolet ja ongelmat eivät hallitsisi liikaa keskustelua.

Mitä tarvitaan

Paperia, kyniä, muovailuvahaa, maalausvälineitä tms. 
osallistujien omien tarpeiden mukaan, rauhallinen tila, 
esimerkiksi sali tai kokoushuone ja aikaa.

Yksilö- ja 
ryhmätyöskentelyyn

1+ henkilöä 30 min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Varaa rauhallinen tila ja riittävästi aikaa miettimiseen sekä 
jutteluun.

2. Käynnistys
Aihe voi olla hyvin arkipäiväinen ja se voidaan voidaan 
halutessa kuvata esimerkiksi kirjoittamalla, piirtämällä tai 
muovailemalla. 

3. Vaiheet
Seuraavaksi kuvitellaan tilanne, jolloin tuo huoli on aiheeton 
tai se on mennyt ohi. Osallistuja voi miettiä seuraavia asioita: 

Löydätkö yhteyttä tai linkkiä huolen ja huolen poistumisen 
välille? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet huolesi vähenemiseen? 
Millä teoillasi on ollut vaikutusta tässä? 

Mikäli työskentely toteutetaan ryhmässä, voitte jakaa ajatuksia 
yhteisesti ja toista tukien, mutta tarkoitus ei ole keksiä 
ratkaisuja toisen osanottajan puolesta.

4. Lopetus
Purku voi tapahtua yksilöllisesti tai ryhmässä yhdessä 
keskustellen.

Tutustu tarkemmin: 
docplayer.fi/6718785-2-tulevaisuudenmuistelu-dialogisena-kaytantona.
html



Tarinallinen käsihieronta

Päämäärä

Pohjusta ryhmäläiset aiheeseen pienellä tietoiskulla yrteistä, 
jossa kerrot esimerkiksi niiden käytöstä, käytön esteistä ja 
yhteisvaikutuksista. Anna kullakin kerralla käytettävästä 
yrttiöljystä kattava tietopaketti.

Ryhmäläiset kertovat tarinan itsestään omien käsiensä 
avulla. Käsien kautta asioiden kertominen helpottuu 
ja mukaan tulee myös itsestä huolehtimisen prosessi. 
Osallistujille mahdollistetaan luonteva tapa ilmaista omia 
ajatuksiaan toiminnan kautta. 

Mitä tarvitaan

Tilaksi on hyvä valita rauhallinen huone, jossa jokaiselle 
osallistujalle mahdollistetaan ”oma tila”. Kesäisin toiminta 
voidaan toteuttaa esimerkiksi  retkellä metsässä tai 
puistossa. Käsien hoitamiseen varataan yrttiöljyä, joka on 
tarkoitettu hierontaan. Öljyn voi valmistaa myös itse.

Ryhmäytymisen tueksi 1+ henkilöä 30+ min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Valmista yrttiöljy valitsemasi reseptin mukaan ja kerro sen 
mahdollisista haittavaikutuksista, esimerkiksi allergisista 
oireista, joita kyseinen öljy voi aiheuttaa. Varmista pähkinä- 
ja siemenallergiat, ja varaa myös puhdasta öljyä. Selvitä 
pähkinä- ja siemenallergioiden mahdollisuus, ja varaa sen 
takia myös puhdasta öljyä. Mikäli mahdollista, toiminta 
kannattaa merkitä toteuttajatoimijan viikko-ohjelmaan.

2. Käynnistys
Ohjaa ryhmäläisiä valitsemaan itselleen mieluisa ja mukava 
paikka, kuitenkin niin, että jokaiselle jää riittävä ”oma tila”.

3. Vaiheet
Osallistuja annostelee lusikallisen öljyä omille käsilleen. 
Jokainen hieroo itse omat kätensä öljyn avulla ja vuorotellen 
voi halutessaan kertoa oman tarinansa elämästään tai muusta 
sovitusta aiheesta. Mikäli ryhmä on jännittynyt tai tilanne 
tuntuu muuten vaikealta, voit aloittaa omalla tarinallasi.

4. Lopetus
Pohtikaa ryhmässä, millaisia ajatuksia toiminta herätti. 
Miltä käsien hoitaminen tuntui? Helpottiko vai vaikeuttiko 
toiminta oman tarinan kertomista? Millaisilta kädet 
tuntuvat nyt? Haluaako ryhmä toteuttaa vastaavaa toimintaa 
esimerkiksi eri aiheella uudestaan?

Tutustu tarkemmin: 
www.vihreailo.fi/



Rentoutusta pallolla

Päämäärä

Toiminta on omaehtoista ja yhteistä, tavoitteena on 
rentoutuminen ja hyvän olon tunne. Jokainen saa olla 
antamassa pallohierontaa toiselle ryhmäläiselle sekä kokea 
itse rentouttavan hieronnan.

Mitä tarvitaan

Rauhallinen ja tarpeeksi väljä tila, esimerkiksi sali, 
ohjeet hierontaan, tennispalloja (joka parille yksi pallo), 
rentouttavaa musiikkia (YouTubesta löytyy paljon 
vaihtoehtoja), makuualustat/joogamatot.

     Kaiken ikäisille 2+ henkilöä 20–30 min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Varaa toimintaan sopiva tila. Valitse taustalle rauhallista 
musiikkia, asettele tai pyydä osallistujia asettelemaan 
makuualustat lattialle. Voit varata vesikannun ja laseja 
tarjolle hieronnan päätteeksi.

2. Käynnistys
Toivota kaikki osallistujat tervetulleiksi ja kerro, mitä 
olette tekemässä. Osallistujat muodostavat parit joko itse 
tai voit avustaa heitä. 

3. Vaiheet
Käytä apuna ohjeita ja näytä tarvittaessa mallia 
osallistujan kanssa.  Osallistujat voivat istua tai asettua 
makuuasentoon. Näytä myös, millaisia liikkeitä pallolla 
voi tehdä. Huomoithan, että tämä harjoite edellyttää 
toisen ihmisen lähellä olemista. Kerro osallistujille 
hieronnan kesto ja huolehdi osien vaihdosta. 

4. Lopetus
Keskustelkaa lopuksi, miltä hieronta tuntui ja millainen 
olo siitä jäi.

Tutustu tarkemmin: 
https://www.aamulehti.fi/a/24007050



Puistojumppa

Päämäärä

Toiminta innostaa ryhmäläisiä liikkumaan ja saa aikaan 
hyvän olon tunteen. Jumppa sopii sovellettuna kaiken 
ikäisille ja tasoisille liikkujille.

Mitä tarvitaan

Liikuntapuisto, nurmikenttä tai muu vastaava jumppaan 
sopiva paikka. Jumppaohjeet, joko kirjallisina tai 
esimerkiksi videolla.

Ryhmille
liikunnallisiin 
hetkiin

2+ henkilöä noin 30 min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Varmista, että liikuntapuisto tai muu paikka on vapaana 
suunnittelemanasi aikana. Tee oma jumppaohjelma tai 
lainaa se muualta, esimerkiksi YouTubesta.

2. Käynnistys
Toivota jumppaajat tervetulleiksi ja kerro tulevasta 
ohjelmasta. Muistuta, että liikkeet voi tehdä omaan tahtiin 
ja soveltaen.

3. Vaiheet
Ohjaa ja näytä itse mallia sekä kannusta osallistujia 
liikkumaan.

4. Lopetus
Lopuksi käy läpi ryhmäläisten kanssa, miltä jumppa tuntui 
aluksi ja mitä tuntemuksia se herätti lopuksi: oliko jumppa 
esimerkiksi helppo/vaikea, raskas/kevyt.

Tutustu tarkemmin: 
www.youtube.com/watch?v=-6TqdhB5ye0



Nuotioretki

Päämäärä

Tavoitteena on virkistyä ja nauttia luonnosta, paistaa 
nuotiomakkaraa ja juoda nokipannukahvia yhdessä. 

Mitä tarvitaan

Valitse retkelle itsellesi ennestään tuttu reitti ja paikka. 
Selvitä nuotiopaikan/laavun sijainti. Monet metsästysseurat 
antavat laavujaan käyttöön. Mukaan tulitikut, sytykkeet ja 
polttopuut, nokipannu, pannukahvia, teetä, palasokeria, 
maitoa, makkaraa, sinappi, ketsuppi, pullaa tai keksejä. 
Vettä, mehua, talouspaperirulla, wc-paperirulla, vahakangas, 
mukit, lusikat, grillipihdit, puukko ja roskapussi. Työpari 
tai ohjaaja ja pari vapaaehtoista, tehtävien jakaminen 
osallistujien kesken.

Päiväkeskuksen kävijöille, 
yhteisöllisyyden lisääjäksi, 
luontoyhteyden lujittajaksi

3–15 henkilöä 1,5–2 tuntia



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Tee esite nuotioretkestä (päivämäärä, kellonaika, paikan 
osoite, ennakkoilmoittautuminen eväiden varaamiseksi 
ja kuljetusten suunnittelemiseksi). Käy tutustumassa 
nuotiopaikkaan etukäteen, varmista sytykkeet ja polttopuut. 
Järjestä tarvittaessa kuljetus, esimerkiksi sovi kimppakyydit 
etukäteen lähtijöiden kanssa. Huolehdi itsellesi myös 
työpari mahdollisuuksien mukaan.

2. Käynnistys
Sovi kokoontuminen kaikille tuttuun paikkaan ja 
tarkista lähtijöiden määrä sekä jaa heidät kyyteihin. Jo 
tässä vaiheessa voidaan ensimmäiset lähettää matkaan 
sytyttelemään tulia.

3. Vaiheet
Voit jakaa retkeläiset pieniin 2–4 hengen ryhmiin 
vastaamaan kahvinkeitosta, makkaranpaistosta ja 
muista tarjoilusta. Voit järjestää nuotiopaikalle ohjelmaa 
esimerkiksi yhteislauluja, arvoituksia, runonlausuntaa 
tai vaikkapa tarinankerrontaa, jonka voi aloittaa 
erilaisilla nuotiokokemuksilla. Ohjelman lomassa voitte 
keskustella retken herättämistä ajatuksista ja pohtia uutta 
retkikohdetta.

4. Lopetus
Retken päätteeksi ryhmä huolehtii tavaroiden keräämisestä 
ja pakkaamisesta sekä nuotiopaikan siivoamisesta. Varmista 
paluumatkan kyydit.



Käsihuoltamo

Päämäärä

Käsihuoltamon voi järjestää tapahtumien 
ohjelmanumeroksi tai ryhmässä tehtäväksi aktiviteetiksi. 
Tavoitteena on kannustaa osallistujia hemmottelemaan 
hetki itseään käsien hoidon avulla. Kädet ovat omalla 
tavallaan silmien ohella sielun peili ja omien käsien 
tarinaa miettiessä mieleen voi tulla monenlaisia haaveita ja 
muistoja.

Mitä tarvitaan

Käsihuoltamo voi olla joko ulkona tai sisätiloissa. 
Tarvitset öljyä (oliivi- tai rypsiöljy käy hyvin), kuivattuja 
kahvinporoja (suhde 5:1/ porot+öljy), suojamuovia pöydälle 
ja lattialle (kuorintaseos tippuu), käsipyyhepaperia, vadin 
ja kannun käsien pesua varten sekä kulhon kuorinnalle ja 
lusikan. Lisäksi voidaan varata korttipohjia omien ajatusten 
kirjaamista varten. Tällöin mukaan varataan korttipohjia 
ja esim. pyykkinarua korttien ripustamista varten. Jos 
Käsihuoltamo toteutetaan isommalle ryhmälle, kannattaa 
paikalle varata riittävästi ohjaajia toiminnan tueksi.

Pieneksi tapahtumaksi 
tai ryhmätoiminnoksi

2+ henkilöä 2+ tuntia



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Tee ilmoitus tulevasta Käsihuoltamosta. Kerää 
kuivattuja kahviporoja tarpeelliseksi katsomasi määrä ja 
valmista kuorintaseos lisäämällä öljy poroihin. Järjestä 
käsienkuorintapiste sujuvaksi.

2. Käynnistys
Kerro osallistujille Käsihuoltamosta. Tarkoituksena on, että 
jokainen pääsee (vuorollaan) kuorimaan kätensä ja pohtimaan, 
mitä omat kädet ovat elämän aikana tehneet ja mitä niillä 
haluaisi vielä tehdä.

3. Vaiheet
Ohjaa osallistujia ottamaan kuorintaseosta tai annostele sitä 
itse ruokalusikallinen. Kädet hierotaan ranteisiin saakka 
pyörittelevin liikkein peukaloita unohtamatta. Tämän jälkeen 
kädet huuhdotaan ja jos mahdollista ohjaaja käärii osallistujan 
kädet käsipyyhepaperiin. 

4. Lopetus
Kuorinnan aikana heränneitä ajatuksia voi kirjoittaa lopuksi 
ylös. Voit myös valokuvata Käsihuoltamon eri vaiheita 
osallistujien luvalla ja koostaa kuvien oheen tarinoita 
osallistujien kertomista kokemuksista.

Tutustu tarkemmin: 
www.sininauhaliitto.fi/ajankohtaista/kasihuoltamosta-mukaan-pehmeat-
kadet/



  

Hävikkiruokapaikkojen 
biojäte komposti-
kelpoiseksi 
ja kompostituotteen hyödyntäminen

Päämäärä

Hävikkiruokapaikoista kertyy paljon biojätettä, joka maksaa 
hävikkiruokataholle vuosittain biojätekustannuksina paljon. 
Kompostorin hankinta on taloudellisesti hyvä sijoitus. Sen 
hoitoa voidaan toteuttaa yhteisesti, mukaan voi houkutella 
esimerkiksi muita kompostoinnista kiinnostuneita järjestöjä 
ja toimijoita. Kompostin tuottaman mullan voi hyötykäyttää 
palstaviljelyyn ja istutusten hoitoon. Mukana olevat tahot 
tutustuvat toistensa toimintaan, jolloin voidaan luoda 
mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön.

Mitä tarvitaan

Hävikkiruokapaikan ja kumppanin yhteistyösopimus, 
kompostori ja vastuuhenkilöistä sopiminen.

Hävikkiruokapaikat 
ja yhteistyötahot

2 yhteisöä Toistaiseksi



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Etsi sopiva yhteistyötaho, esimerkiksi yhteisö, järjestö 
tai muu asiasta kiinnostunut ja sovi tapaaminen 
vastuuhenkilöiden kanssa.

2. Käynnistys
Sopikaa vastuurooleista ja kustannuksista ja hankkikaa 
tarvittavat välineet (kompostori ja muut tarvittavat 
tarvikkeet ja sille tila). Sopikaa kompostorin lopputuotteen 
eli mullan jatkokäytöstä. Kirjoittakaa yhteistyösopimus 
kumppaneiden välillä.

3. Vaiheet
Vastuuhenkilöt huolehtivat kompostoinnin 
käynnistämisestä, hoitamisesta ja mullan jatkokäytöstä.

Tutustu tarkemmin: 
googlaa hävikkiruoka, biojäte, kompostointi, 4H



Koivuntuoksunyytti

Päämäärä

Osallistuja saa tehdä itselleen kotiin tai lahjaksi 
tuoksunyytin saunaan. Pussia voidaan käyttää myös 
tuoksupussina. Toiminnan tavoitteena on tuottaa myös 
osallistujalle hyvää mieltä ja oloa tuoksujen avulla.

Mitä tarvitaan

Pieni tila, esimerkiksi kokoushuone tai vastaava, jossa on 
tilaa työskentelylle. Kuivattuja koivunlehtiä, harsokangasta 
ja lankaa.

Erikokoisille ryhmille
ryhmäytymisen tueksi

1+ henkilöä 1+ tuntia



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Merkitse toiminta ajoissa näkyville toteuttajatoimijan 
viikkokalenteriohjelmaan. Kerää tarvittavat välineet ja tavarat 
pöydälle tai jollekin tasolle. Voit valmistaa yhden tuoksunyytin 
osallistujille malliksi. Voit tehdä myös valmiin reseptin ja 
käyttöohjeen jaettavaksi, tai käytössä olevan ajan mukaan 
osallistujat voivat valmistaa tehdä ne itse.

2. Käynnistys
Kerro tuoksunyytin käyttötarkoitukset ja valmistusohjeet. 
Ohjaa jokaista ottamaan tarvittavat välineet itselleen. 

3. Vaiheet
Kehota osallistujia tuoksuttelemaan koivun lehtiä. Jokainen 
leikkaa itselleen harsokankaasta läpimitaltaan 15–20 cm 
ympyrän. Keskelle ympyrää laitetaan kourallinen kuivattua 
koivunlehteä. Harso kerätään nyytiksi ja sidotaan tiukasti 
langalla kiinni.

4. Lopetus
Siivotkaa yhdessä materiaalit ja tarvikkeet pois. Kertaa vielä 
käyttöohjeet: ”Hauduta pussia löylyvedessä noin ½ tuntia 
ennen saunaan menoa. Nosta pussi kuivumaan ja käytä vesi 
löylyvetenä. Nyyttipussia voidaan käyttää 1–3 kertaa.” 

Lopuksi voitte käydä läpi, millaisia mielikuvia tai muistoja 
koivun lehtien tuoksuttelu tuo ja miltä tuoksunyytin tekeminen 
itsestä tuntui.

Tutustu tarkemmin: 
www.arktisetaromit.fi/binary/file/-/id/19/fid/396/ 



Hyvä minä!

Päämäärä

Toiminta kannustaa osallistujia löytämään hyviä ja 
arvokkaita piirteitä itsestään sekä sekä rohkaisee heitä 
kehumaan itseään. Oman hyvinvoinnin tukemiseksi 
on tärkeää oppia puhumaan itselleen myönteisellä ja 
hyväksyvällä tavalla.

Mitä tarvitaan

Piirustuspaperia, lyijy- ja värikyniä ja muita 
taitelijatarvikkeita tarpeen ja tarkoituksen mukaan. 
Kartonkia, jos kuvat halutaan kehystää ja laittaa esille.
Voit varata mukaan myös aikakausilehtiä, joista 
ryhmäläiset voivat valita sopivan kuvan. Tarkista, 
että käytössä olevassa tilassa on riittävästi pöytätilaa. 
On hyvä tiedostaa, että toisille piirtäminen tai 
maalaaminen on työlästä, ja siksi on hyvä miettiä, mitä 
muita vaihtoehtoja kuvan luomiseen voisi käyttää.

           Kaikille 1+ henkilöä 30–60 min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Kerää ja asettele tarvittavat materiaalit esille tilaan. 

2. Käynnistys
Valmistele osanottajat tehtävään kertomalla aiheesta. 
Osallistujat voivat tarvita rohkaisua työskentelyn 
aloittamisessa. On hyvä huomioida, että kuvan ei tarvitse 
olla esittävä. Tässä harjoitteessa ei keskitytä piirtämisen 
taitoon, vaan siihen että osaa löytää itsestään positiivisia 
piirteitä.

3. Vaiheet
Jokainen maalaa tai piirtää oman kuvansa. Tämän jälkeen 
kuvan ympärillä olevaan tyhjään tilaan kirjoitetaan asioita, 
joista osallistuja pitää itsessään. Ominaisuudet ovat 
osallistujan itsensä määrittelemiä. Ominaisuudet voivat olla 
sekä fyysisiä että henkisiä.

4. Lopetus
Lopuksi osallistujat esittelevät halutessaan kuvat ryhmässä. 
Ryhmäläisiä voi kannustaa kertomaan myönteisiä asioita 
myös toisistaan. Tämän jälkeen voidaan keskustella siitä, 
miltä tuntui miettiä ja sanoittaa hyviä puolia omasta 
itsestään. Voitte myös pohtia, miltä tuntuu kuulla muilta 
hyvää palautetta – sekään ei aina ole helppoa.



Digipelihetki

Päämäärä

Toiminta opettaa ja innostaa osallistujia digilaitteiden, 
kuten älypuhelimen, tablettitietokoneen tai tietokoneen, 
käyttöön. Oppimalla mielekkään tekemisen kautta 
digilaitteiden käyttöä madaltuu kynnys muuhunkin 
digitaaliseen asiointiin. Toimintaan voi osallistua myös 
sivustaseuraajana. Jokaiselle ryhmäläiselle voidaan miettiä 
sopiva digilaite käytettäväkseen, vaikkei hänellä itsellään 
sellaista olisi. Osallistujat työskentelevät itse ja jakavat 
keskustelun lomassa omia kokemuksiaan toisille. 

Mitä tarvitaan

Työskentely onnistuu yhden ohjaajan voimin. 
Ryhmässä voi olla kokeneempia ja kokemattomampia 
ryhmäläisiä. Ryhmäläiset tarvitsevat omat digilaitteet, 
tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhteisiä 
tablettitietokoneita, älypuhelimia tai tietokoneita. Tilan on 
hyvä olla rauhallinen, jossa voi keskustella. Osallistumisen 
kynnystä madaltaa, jos ryhmässä on tarjolla esimerkiksi 
kahvia ja pientä purtavaa. 

Päiväkeskuksen 
kävijöille

2–6 henkilöä 30–60 min



Toteuttaminen

1. Valmistelut
Ilmoita ryhmän kokoontumisesta osallistujille. Varmista, 
että käytettävissä laitteissa on akut ladattuina ja niissä 
on ladattuina helppoja digipelejä. Varmista myös, että 
osaat käyttää niitä itse tai tiedät, mistä tarvittava tieto 
löytyy. Tarvittaessa pyydä mukaan ohjaajapari. Valmistele 
mahdollinen kahvitus tai ryhmä voi hoitaa sen yhdessä.

2. Käynnistys
Kun ryhmä on koossa, toivota heidät tervetulleiksi 
kahvikupin äärellä. Sovi ryhmäkerran aikataulusta, esittele 
käytössä olevat digilaitteet ja selvitä, ovatko ryhmäläiset 
tuoneet omia laitteita.

3. Vaiheet
Tutustukaa yhdessä valittuihin peleihin ja vaihtakaa 
vinkkejä. Ohjaa osallistujia kokeilemaan pelejä ja eri 
laitteita kaverin kanssa, jolloin saadaan kokemusta 
monipuolisemmin. Kannusta osallistujia ihmettelemään, 
kyselemään ja pyytämään apua.

4. Lopetus
Käy läpi, millaisia tunnelmia tapaaminen herätti. 
Sovi ryhmälle uusi tapaaminen ja kerää toiveet uutta 
tapaamiskertaa varten (pelit, sovellukset, laitetoiveet).

Tutustu tarkemmin:
https://www.senioriverkko.com/



Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen tavoite on ollut 
auttaa ihmisiä ruokajonosta osallisuuteen eli kokemaan 
tasavertaisuutta, kuulumaan yhteisöön, vaikuttamaan itseä 
koskeviin asioihin ja olemaan arvostettu. Jollekin se on 
voinut tarkoittaa osallistumista erilaisiin pienryhmiin tai 
vapaaehtoistoimintaan, jollekin töihin tai opiskelemaan 
lähtemistä. Osallistuminen on aina omannäköistä. 
Meillä kaikilla on oikeus osallisuuteen, ja joskus sen 
mahdollistamisessa saatetaan tarvita apua.

Tämän korttipakan ”muruset” ovat olleet käytössä 
Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeessa vuosina 2018–2019. 
Hankkeen tehtävä on ollut kehittää monimuotoisen ruoka-
avun äärelle osallisuutta lisääviä toimintoja. Nämä ”muruset” 
ovat pieniä tuokioita toimintojen äärellä, ja ne on tehty 
virkistämään sekä piristämään. Ennen kaikkea toivomme 
niiden herättelevän osallisuutta: jokaisella on oikeus 
osallisuuteen!

Toivottavasti saat Osallisuuden murusista vinkkejä omaan 
toimintaasi, ja kenties ne luovat myös mahdollisuuksia 
uusille ideoille.

Kiitos!

Tekstit korteissa on julkaisuhetkellä vapautettu yhteisomistukseen 
(Public Domain). Voit vapaasti kopioida, julkaista tai muokata 
tekstejä viittaamalla tähän korttipakkaan. Osallisuuden muruset 
korttipakka on myös tulostettavissa osoitteesta   
www.sininauhaliitto.fi/julkaisut/kirjallisuus/. 



Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR) 2018–2020 
on toteutettu yhdessä Sininauhaliiton sekä sen 
yhteistyökumppanien kanssa. Lämmin kiitos yhteistyöstä, 
ViaDia ry, Helsingin Vieraskoti ry, Myrskylyhty ry 
(Etelä-Savo), Turun A-kilta ry, Keravan seurakunta ja 
Rovaniemen Päiväkeskus ry. 




