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ALUKSI 

 

Viime aikoina on eri medioissa puhuttu lasten ja nuorten elämänhallinnan taitojen 

heikkenemisestä sekä siitä, miten näitä taitoja ja niiden opettelua tulisi tukea niin kotona, 

koulussa ja vapaa-ajalla. Sama ajankohtainen ilmiö tuli ilmi niin OSAVA-hankkeen 

tekemissä kyselyissä (oppilaat, vanhemmat) että myös itse käytännön työkentällä eri 

kouluympäristöissä. 

OSAVA-hanke halusi tarttua tähän ajankohtaiseen aiheeseen, ja olla tällä tavoin 

edistämässä nuorten hyvinvointia. Näistä lähtökohdista syntyi Oma Pää! -

elämäntaitokurssi nuorille, jossa yhdessä tehden ja keskustellen käsitellään 

elämänhallintaan liittyviä teemoja. Kurssi koostuu seitsemästä kokoontumisesta, jossa 

kussakin on oma teemansa. Kokoontumisissa korostuu toiminnallisuus, keskusteleminen, 

nuorilähtöisyys ja erilaisten oppijoiden huomioiminen. 

Tästä oppaasta löytyy kaikkien kokoontumisten rungot sekä kullekin kerralle ideoidut 

toiminnalliset harjoitteet. Kokoontumisiin valitut harjoitteet ovat vain ideoita – niitä voi 

hyödyntää sellaisinaan, jatkokehittää tai sitten vaihtaa joihinkin muihin, omaan persoonaan 

ja ohjaajuuteen paremmin sopiviin harjoitteisiin. Tämän oppaan lisäksi on erillinen ”Oma 

Pää! – Nuorten elämäntaitokurssin tehtävämonisteet” -paketti, josta löytyy kunkin 

kokoontumisen tehtävämonisteet. 

Kurssin suunnittelussa on käytetty apuna pääasiassa Suomen Mielenterveysseuran sekä 

Nyyti ry:n materiaaleja. Nämä ja muut lähteet on mainittu harjoitteiden, tehtävämonisteiden 

ja ynnä muiden yhteydessä. Suuret kiitokset näille tahoille erittäin hyvistä ja toimivista 

materiaaleista! 

Toivon, että tämä kurssipaketti on hyödyllinen, inspiroiva ja toimiva kokonaisuus, joka 

onnistuisi päätavoitteessaan – edistäisi nuorten hyvinvointia. 

Oppimisen iloa! 

 

Projektityöntekijä Minna Koirikivi 

OSAVA-hanke 



1. KOKOONTUMINEN: ALOITUS 

 

 

TEEMAT: 

 Tutustuminen kurssin sisältöihin, tavoitteisiin, suorittamis- ja muihin ohjeisiin 

 Tutustuminen muihin kurssilla mukana oleviin 

 Tutustuminen itseen; oman itsensä tutkiminen ja nykyisen elämäntilanteen 

kartoittaminen, ja tätä kautta kurssitavoitteiden asettaminen 

 Tutuiksi käsitteet: elämänhallinta ja -taidot, mielenterveys/mielen hyvinvointi, 

hyvinvointi 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori saa selkeän käsityksen kurssin sisällöistä, tavoitteista, suorittamis- ja muista 

ohjeista 

 Nuori kartoittaa itseään ja nykyistä elämäntilannettaan, ja tätä kautta huomaa muun 

muassa omia vahvuuksiaan 

 Nuori haluaa tietoisesti kehittää hyvinvoinnin eri osa-alueita kurssin avulla 

 Kurssilla olevat nuoret tutustuvat toisiin, ja yhteisten pelien ja leikkien kautta 

edistetään ryhmähenkeä ja ryhmän yhteisöllisyyden syntymistä  

 

RUNKO: 

1) Nimikierros; tutustumista 

 Esimerkiksi: ”Kuvakortit kertovat”¨ 

 

2) Kurssin perusteiden läpikäyminen 

 Katso ”Aloitus”-esitys (Powerpoint) 

 

3) Yhteisten pelisääntöjen luominen 

 Otetaan iso paperi/kartonki sekä kyniä. Vaihtoehtoisesti voidaan kirjata 

yhteisiä pelisääntöjä suoraan Powerpoint-esitykseen (katso ”Yhteiset 

pelisäännöt & yhteydenpito” -dia) 



 Yhdessä keskustellen sovitaan ja kirjataan ylös kurssiajan yhteiset 

pelisäännöt 

o Esimerkiksi: ”Kunnioitetaan toisia ja jokaisen kurssilaisen mielipiteitä”, 

”Kurssilla käytyjä keskusteluja ei levitetä muualle”, ”Kännykkää 

käytetään silloin, kun sille annetaan lupa” ja niin edelleen 

 Kun yhteiset pelisäännöt on saatu valmiiksi, käydään ne vielä yhdessä läpi. 

Jos säännöt on tehty paperille/kartongille, ne voi olla jokaisessa 

kokoontumisessa esillä esimerkiksi seinällä. Nuoret voivat myös kirjoittaa ne 

itselleen muistiinpanoihin (monisteet). 

 Samalla sovitaan yhteinen yhteydenpitokanava, jonka kautta voidaan muun 

muassa muistutella tulevista kokoontumisista, ilmoittaa jos ei pääsekään 

paikalle, kysyä kysymyksiä kurssiin liittyen ja niin edelleen 

o Vaihtoehtoja: Whatsapp, Telegram, Facebook-ryhmä (”Salattu”-

asetuksella), Google Drive… 

 

4) Tutustumista toisiin 

 Esimerkiksi: ”Käänny, jos…”, Suomen kartta, Persoonallisuusbingo, 

Numeroruudukko, Taideteoksen kopiointi 

 Jos kurssilla on paljon osallistujia: Hallitsijapeli, Fyra på soffan 

 Pelejä ja leikkejä voi ottaa sen mukaan, miten paljon on aikaa käytettävissä 

 

5) Yksilötehtävät ja kurssitavoitteet 

 Tässä kohtaa voi jakaa nuorille tämän kokoontumisen monisteet 

 Jokainen nuori täyttää seuraavat monisteet: ”Minun elämäni”-, ”Mahtava 

minä!”- ja ”Hyvinvoivan mielen kartta” -monisteet. Nämä ovat yksilötehtäviä. 

Näiden kautta nuoret pohtivat ja kartoittavat itseään, elämäänsä ja 

hyvinvointiansa. 

 Tämän jälkeen nuori tekee ”Minun kurssitavoitteeni” -tehtävän miellekartan 

pohjalta; mitkä hyvinvoinnin osa-alueet kaipaavat kehittämistä? Mitkä puolet 

minussa kaipaisivat kehittämistä? (avuksi voi heijastaa Powerpoint-

esityksestä ”Omat kurssitavoitteet”-dian) 



 Lopuksi voidaan yhdessä keskustellen käydä läpi kurssitavoitteita (jokainen 

kertoo sen verran mitä haluaa, ei pakoteta) sekä syitä, miksi he ovat tulleet ja 

mitä he haluavat tältä kurssilta 

 Nuoret voivat myös ottaa kuvan omista kurssitavoitteistaan ja lähettää kuvan 

yksityisviestillä (esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen kautta) ohjaajalle 

 

6) Lopetus 

 Tekevät kotona loppuun itsetutkiskelu-tehtävät, jos ei nyt kerennyt tehdä 

kaikkia 

 Erityisesti ”Mahtava minä!” -tehtävä pitää olla tehtynä kolmanteen 

tapaamiskertaan mennessä (aiheena silloin Itsetunto ja itsetuntemus) 

 Jos aikaa jää, voi loppuun ottaa vielä yhden leikin/pelin 

 

 

TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Kuvakortit kertovat 

o Tarvikkeet: Kuvakortit, esimerkiksi Mielenterveys voimaksi -kuvakortit tai 

Hidasta elämää -kuvakortit 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle/lattialle paljon erilaisia kuvakortteja. Kaikki 

istuvat piirissä pöydän äärellä/lattialla. 

 Ohjaaja ohjeistaa nuoria, että he saavat valita näistä korteista yhden 

tai useamman, joka kuvaa tämän hetkistä mielialaa – kortti olisi 

vastaus kysymykseen ”minä minulle kuuluu?”. 

 Kun kaikki ovat valinneet yhden tai useamman kortin, jokainen saa 

esitellä ne ja kertoa, miksi valitsi sen/ne. Samalla kerrotaan tietysti, 

mitä itselle kuuluu. 

 Vinkki: Ensimmäisessä kokoontumisessa nuoret valitsevat kaksi 

korttia, jotka kuvastavat seuraavia aiheita: 1. Minä (sanotaan nimi + 

mitä kuva kertoo sinusta) ja 2. ”Odotan tältä 

elämäntaitokurssilta…”/”Fiilikseni elämäntaitokurssin alkaessa”. 



 Numeroruudukko 

o Tarvikkeet: Maalarinteippi, numerolaput 

o Missä vaiheessa: Tutustumista toisiin -osiossa 

o Ohjeistus: 

 Tehdään 5-6 hengen ryhmä/ryhmiä.  

 Lattialle on tehty maalarinteipistä ruudukko, 2x3 ruutua 

 Jokainen nuori nostaa laatikosta itselleen numerolapun (1-5) ja menee 

seisomaan johonkin ruudukon ruuduista. Jos ryhmässä on kuusi, voi 

kuudes henkilö ohjata muita. 

 Ryhmän tulee päästä pois ruudukosta ratkaisemalla tehtävä 

 Aloitusjärjestys voisi olla esimerkiksi 

 

 

 

 

 Ja loppujärjestys pitää olla: 

 

 

 

 

 Ruudukossa saa liikkua niin, että tyhjänä olevaan ruutuun saa siirtyä 

kuka tahansa, mutta vain pysty- tai vaakasuorassa viereisestä 

ruudusta. 

 Halutessaan tehtävän ratkomiselle voi laittaa aikarajan, esimerkiksi 10 

minuuttia 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön. 

 

 Käänny, jos… 

o Tarvikkeet: - 

o Missä vaiheessa: Tutustumista toisiin -osiossa 

o Ohjeistus: 

 Kaikki seisovat ringissä niin, että selkä on kohti ringin keskiosaa. 

Ohjaaja voi olla ensimmäisenä kääntyneenä kasvot kohti ringin 

keskiosaa, jos joukosta ei löydy vapaaehtoista aloittajaa. 

2 4 

3 5 

1  

5 1 

2 3 

4  



 Ohjaaja/vuorossa oleva esittää väitteen, joka sopii itseensä ja omaan 

persoonaansa. Esimerkiksi:  

- ”Käänny, jos tykkäät jäätelöstä” 

- ”Käänny, jos harrastat pelaamista (tietokone, konsoli ym.)” 

- ”Käänny, jos olet käynyt useammin kuin kerran ulkomailla” 

- ”Käänny, jos pelkäät ukkosta” 

- ”Käänny, jos sinulla on korvakorureiät” 

- ”Käänny, jos olet isosisko/-veli” 

- ”Käänny, jos lempivuodenaikasi on syksy” 

- ”Käänny, jos sinulla on Instagram-tili” 

- ”Käänny, jos seuraat jotain TV-sarjaa” 

 Kun väite on sanottu ääneen, kaikki ne jotka kokevat väitteen pitävät 

omalla kohdalla paikkansa, kääntyvät niin että kasvot ovat kohti ringin 

keskustaa. Näin nähdään, ketkä kaikki esimerkiksi tykkäävät 

jäätelöstä. 

 Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle (vasemmalla puolella 

olevalle) 

 Jos kukaan ei käänny, vuorossa oleva keksii uuden väitteen 

 

 Suomen kartta 

o Tarvikkeet: maalarinteippiä (+ suurimpien Suomen kaupunkien nimiä 

kirjoitettuna A4-papereille) 

o Missä vaiheessa: Tutustutaan toisiin -osiossa 

o Ohjeistus: 

 Lattialle on tehty maalarinteipillä Suomen maan rajat. Halutessaan voi 

kartalle laittaa muutamia suurimpia kaupunkeja (esimerkiksi A4-

papereille kirjoitettuna, auttavat hahmottamaan karttaa ja sijainteja). 

 Ohjaaja esittää erilaisia kysymyksiä/väitteitä, joihin vastauksena tulee 

jokin paikka Suomessa. Nuoret menevät seisomaan siihen kohtaan 

Suomen kartalle, mikä on oma vastaus. 

 Jokaisen kysymyksen/väitteen jälkeen voidaan vähän keskustella: 

miksi valitsi juuri sen paikan? 

 Kysymyksiä: 

- Mikä on kaukaisin paikka, jossa olet käynyt (Suomessa)? 



- Mistä äitisi/isäsi/huoltajasi on kotoisin? 

- Missä isovanhempasi/mummosi/pappasi asuvat/asuu? 

- Missä kaupungissa olet käynyt viimeksi? 

- Missä haluaisit käydä? 

- Mihin kaupunkiin sinulla liittyy jokin hauska muisto? 

 Vinkki: Kartalla voi helposti käydä tila ahtaaksi, varsinkin jos on paljon 

väkeä. Sen sijaan että nuoret menevät seisomaan tiettyyn kohtaan, 

voidaankin käyttää erivärisiä post-it- tai tavallisia lappuja! 

 

 Persoonallisuusbingo 

o Tarvikkeet: bingolaput, kyniä 

o Missä vaiheessa: Tutustutaan toisiin -osiossa 

o Ohjeistus: 

 Jaetaan jokaiselle bingolaput sekä kynät. Bingon ruutuihin on 

kirjoitettu erilaisia ominaisuuksia – esimerkiksi ”Omistaa koiran”, ”On 

enemmän kuin kaksi sisarusta”, ”Harrastaa jääkiekkoa”, ”Katsoo joka 

vuosi Euroviisut” ja niin edelleen. 

 Kun ohjaaja antaa luvan, nuoret saavat lähteä kiertämään ja kerätä 

bingolappuun kavereiden nimiä. Nimi ja ominaisuus pitää täsmätä 

toisiinsa – esimerkiksi ”Harrastaa jääkiekkoa” -ruutuun pitää löytää 

sellainen henkilö, joka oikeasti harrastaa jääkiekkoa. 

 Ensimmäinen, joka saa bingorivin (eli nimet pysty-, vaakasuoraan tai 

vinoon), on voittaja. Hän voi siirtyä sivummalle ja muut voivat jatkaa 

loppuun. 

 Vinkki: Bingoa voi myös pelata niin, että jokainen täyttää 

bingokaavakkeet täyteen. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen 

bingo: ohjaaja sanoo sattumanvaraisesti nimiä, ja jos kyseinen nimi 

löytyy ruudukosta sen saa raksittaa. Se, joka saa ensimmäisenä 

bingorivin, on voittaja. 

 

 

 

 



 

Ei pidä suklaasta 

 

 

 

On värjännyt hiukset 

useammin kuin 5 

kertaa 

 

Harrastaa 

yleisurheilua 

 

Enemmän kuin 2 

sisarusta 

 

Tykkää 

yksisarvisista 

 

 

Omistaa mopon 

 

Tykkää pelata 

tietokonepelejä 

 

Seuraa 

Instagramissa jotain 

julkisuuden 

henkilöä 

 

On käynyt 

ulkomailla 

 

 

Tykkää lasketella 

 

Pitää eläimistä 

 

Pitää syksystä 

 

Omistaa koiran 

 

 

Pitää 

fantasiaelokuvista 

 

 

Pitää 

suomalaisesta 

musiikista 

 

Pitää syksystä 

 

 

 Taideteoksen kopiointi 

o Tarvikkeet: ”taideteos”-tarvikkeita; esimerkiksi vessapaperirullia, kartonkia, 

pillejä, paperia, lehdistä leikattuja kuvia ja niin edelleen. Toinen taideteos on 

tehty etukäteen, toiseen on tarvikkeet mutta niitä ei ole koottuna. 

o Missä vaiheessa: Tutustutaan toisiin -osiossa 

o Ohjeistus: 

 Ryhmälle annetaan taideteoksen tekemiseen tarvittavat tarvikkeet. 

Toiseen tilaan on tehty ”taideteos”, joka on tehty juuri samoista 

materiaaleista. 

 Tehtävänä on kopioida mahdollisimman tarkasti toisessa tilassa oleva 

taideteos – se tosin ei käy ihan noin vaan! 

 Ryhmän jäsenillä on kolmenlaisia tehtäviä. Ryhmä sopii, että osa käy 

katsomassa taideteosta, ja he kertovat näkemästään viestinviejille. 

Osa ryhmästä on viestinviejiä, jotka menevät kertomaan saamansa 



tiedon lopulliseen paikkaan. Lopulliseen paikkaan jäävät rakentavat 

saamansa tiedon perusteella taideteoksen kopiota. 

 Ryhmällä on käytössään kahdeksan yhdensuuntaista matkalippua – 

aina, kun joku siirtyy paikasta A paikkaan B, kuluu yksi matkalippu. 

 Vinkki: Halutessaan voi tehdä niin, että toisessa tilassa oleva 

”taideteos” on kuvakollaasi, joka on tehty kartongille (lehdistä 

leikattuja kuvia, tekstiä ja niin edelleen). Kopiointipaikalle jäävän 

ryhmän tulee saamiensa tietojen perusteella piirtää kopio 

taidetetoksesta. 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön. 

 

 Fyra på soffan 

o Tarvikkeet: Pieniä lappuja, kyniä, tuoleja 

o Missä vaiheessa: Tutustumista toisiin -osiossa (jos kurssilla on paljon 

osallistujia) 

o Ohjeistus 

 Tuolit on laitettu rinkiin, ja jokainen valitsee itselleen ringistä paikan. 

Yksi tuoli jätetään tyhjäksi. Osa tuoleista (3-4 tuolia) on merkitty, 

esimerkiksi kirkkaanvärisellä nauhalla tai tekemällä maalarinteipillä 

lattiaan alueen – nämä tuolit ovat ”soffan”.  

 Tehdään jako kahteen niin, että joka toinen ringissä kuuluu 1. 

joukkueeseen ja joka toinen taas 2. joukkueeseen. 

 Jokaiselle jaetaan lappu ja kynä, ja heitä pyydetään kirjoittamaan oma 

etunimensä selkeästi lapulle. Jos ryhmässä on useita saman nimisiä, 

voidaan kirjoittaa etunimen lisäksi myös sukunimen ensimmäinen 

kirjain/ensimmäiset kirjaimet. Kun kaikki ovat kirjoittaneet nimet, 

ohjaaja kerää laput pois, laittaa ne laatikkoon ja sekoittaa ne. 

 Jokainen nostaa itselleen uuden nimilapun, ja pitää sen salassa 

muilta. 

 Tehtävänä on saada oman joukkueen jäsenet soffanille/sohvalle. 

 Liikkuminen tapahtuu siten, että tyhjän tuolin vasemmalla puolella 

istuva saa kutsua vierellensä jonkun pelissä mukana olevan. Hän 

sanoo jonkun nimen ääneen, ja se henkilö jonka lapussa lukee 



kyseinen nimi, menee istumaan tyhjälle tuolille. Kun hän on istuutunut, 

vaihtavat nämä kaksi henkilöä keskenään nimilappuja. 

 Näin jatketaan, kunnes on saatu oman joukkueen jäsenet ”sohvalle” 

 

 Hallitsijapeli 

o Tarvikkeet: arvonimilaput (A4-koko), pieni hyvin pomppiva pallo, muki tai 

pieni maito- tai kastikepurkki, ämpäri 

o Missä vaiheessa: 

o Ohjeistus: 

 Kaikki menevät istumaan piiriin lattialle. Jokaisen edessä on lappu, 

jonka toisella puolella lukee jokin arvonimi. Ohjaajan antaessa luvan 

nuoret saavat kääntää lapun ja katsoa, mikä arvonimi sattui heidän 

kohdalleen. 

 Arvonimet menevät järjestyksessä siten, että ylimpänä on hallitsija ja 

alhaisimpana on lainsuojaton. Katso tarkempi järjestys alta (kaikkia ei 

tarvitse ottaa mukaan peliin – pääasia on, että valitsee arvonimiä yhtä 

monta kuin on pelaajia): 

- Hallitsija 

- Hallitsijan puoliso 

- 1. kruununperijä 

- 2. kruununperijä 

- Neuvonantaja 

- Lääninherra 

- Linnanherra 

- Ritari 

- Piispa 

- Pappi 

- Veronkerääjä 

- Opettaja 

- Taiteilija 

- Kirjailija 

- Arkkitehti 

- Kauppias 

- Majatalon pitäjä 

- Seppä 

- Räätäli 

- Suutari 

- Talonpoika 

- Pyöveli 

- Kerjäläinen 

- Maaorja 

- Lainsuojaton 

 Peliä pelataan useampi kierros. Kierroksen aloittaa aina hallitsija. Hän 

saa käteensä pallon, jota heittämällä hän yrittää osua ringin keskellä 

olevaan, ämpärin päälle laitettuun pieneen 

maitotölkkiin/kastiketölkkiin. Pallon pitää pompata lattian kautta (voi 

myös helpottaa, että ei tarvitse pompata lattian kautta). Jos hallitsija ei 

osu palloon, hänen paikalleen on mahdollista yrittää kyseisellä 



kierroksella. Jos taas hallitsija osuu palloon, hänen paikalleen ei voi 

yrittää muut kyseisellä kierroksella. 

 Vuoro siirtyy sitten hallitsijasta seuraavalle (vasemmalle). Hän yrittää 

samalla tavalla osua tölkkiin. Jos hän osuu, hän saa edetä 

arvoasteikolla yhden ylemmäs (jos kuningas on osunut tölkkiin, hänen 

paikalleen ei voi sillä kierroksella päästä). Tällöin hänen oikealla 

puolella istuva siirtyy yhden alaspäin. Jos taas hän ei osu tölkkiin, hän 

jää vain istumaan paikalleen. 

 Pelissä on mahdollista myös lyödä vetoa. Ennen kuin pelaaja heittää 

palloa, hän voi lyödä vetoa siitä, kuinka paljon hän nousee 

arvoasteikossa. Enintään voi sanoa kolme. Tämän jälkeen pelaaja 

heittää pallolla tölkkiä. Jos hän osuu, hän saa edetä arvoasteikolla 

kolme astetta ylemmäs (oikealla puolella olevat siirtyvät kukin yhden 

alemmas). Jos taas hän ei osu, hän siirtyy kolme astetta alaspäin 

(oikealla puolella olevat siirtyvät kukin yhden ylemmäs). 

 Peliä voi ottaa niin monta kierrosta kuin halutaan, tietysti lopetetaan 

silloin kun tunnelma on parhaimmillaan! 

 Vinkki: Joka kierrokselle voi keksiä extrajuttuja: tölkin sijaan tulee 

jokin pienempi esine, jollain kierrorksella voi jokaisesta hutiheitosta 

joutua alenemaan yhden asteen, voi lyödä vetoa neloseen asti ja niin 

edelleen. 

 

 Minun elämäni (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: ”Minun elämäni” -monisteet, kyniä, pyyhekumeja 

o Missä vaiheessa: Yksilötehtävät-osiossa 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja jakaa nuorille ”Minun elämäni” -monisteet. Ideana on, että 

nuoret saavat piirtää ja kirjoittaa oman elämänsä vaiheita syntymästä 

nykyhetkeen asti. Oma elämä piirretään viivana, joka kumpuilee niin 

kuin vuoristoinen mäki: keskiviivan yläpuolelle merkitään hyvät ja 

iloiset muistot ja kokemukset, keskiviivan alapuolelle merkitään taas 

ikävät ja surulliset muistot ja kokemukset. Mitä korkeammalle tai 

matalammalle ”elämän viivaa” piirtää, sitä iloisempi/surullisempi 

muisto tai kokemus on kyseessä. 



 Ainakin huippuhetkien kohdalle (korkeimmat ja matalimmat kohdat) 

nuori kirjoittaa, mitä silloin on tapahtunut. Myös ”tasaisempiin aikoihin” 

nuori saa kirjoittaa ylös elämäntapahtumiaan.  

 Esimerkiksi: milloin meni päiväkotiin, milloin aloitti peruskoulun, milloin 

sai pikkusiskon tai -veljen, milloin on käynyt rippikoulun, suuri 

elämäntapahtuma ja niin edelleen. 

 

 Mahtava minä! (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: ”Mahtava minä!” -monisteet, kyniä 

o Missä vaiheessa: Yksilötehtävät-osiossa 

o Ohjeistus: 

 Jokaiselle jaetaan ”Mahtava minä!” -monisteet. 

 Nuoret saavat itsekseen (yksilötehtävä) täyttää monisteessa olevia 

kohtia, ja pysähtyä tätä kautta pohtimaan itseään. 

 Jos moniste jää kesken, tehdään se kotona loppuun. Näihin 

monisteisiin palataan kolmannella kokoontumiskerralla. 

 

 Hyvin voivan mielen kartta (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: Hyvin voivan mielen kartta -monisteet (Suomen 

Mielenterveysseura), värikyniä 

o Missä vaiheessa: Yksilötehtävät-osiossa 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja jakaa nuorille Hyvin voivan mielen kartta -monisteet sekä 

värikyniä. Ideana on, että nuoret saavat ensin itsekseen pohdiskella 

omaa elämää ja oman hyvinvoinnin eri osa-alueiden nykytilaa. 

Lähde: Suomen Mielenterveysseuran kotisivut. Viitattu 22.6.2016. 

 

  



2. KOKOONTUMINEN: ARKIELÄMÄN PERUSPILARIT 

 

 

TEEMAT: 

 Pohjana Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveyden käsi” -juliste 

 Nukkuminen ja uni 

 Syöminen ja ruokavalio 

 Liikkuminen ja liikunta 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori saa tietoa arkielämän perusasioista (nukkuminen, syöminen ja 

liikkuminen) ja niiden vaikutuksista omaan jaksamiseen 

 Nuori saa näkökulmia ja vinkkejä hyvän arjen rakentamiseen 

 Nuori huomaa, miten pienillä asioilla ja muutoksilla on vaikutusta omaan 

hyvinvointiin 

 Nuori alkaa kiinnittää huomiota arkielämän perusasioihin; haluaa tietoisesti ja 

tavoitteellisesti kehittää näitä elämän osa-alueita parempaan suuntaan 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Mitä sukkasi kertovat sinusta?” 

 

2) Aiheen pohjustaminen 

 Katso ”Arkielämän peruspilarit” -esitys (Powerpoint) 

o Teoriaosuus on jaettu 3-4 eri osa-alueeseen, ja niiden loppuun on listattu 

pohdintakysymyksiä 

o Tässä yhteydessä voi nuorille jakaa tämän kokoontumisen monisteet 

 Apuna teorian läpikäymisessä kannattaa käyttää Suomen Mielenterveysseuran 

”Mielenterveyden käsi” -julistetta! 

o Esimerkiksi Mielenterveyden käsi -dian kohdalla voidaan tehdä 

Mielenterveyden käsi -harjoite. 



 

3) Aiheen syventäminen 

 Toiminnallisia harjoitteita voi ottaa teoriaosuuden päätteeksi tai sitten teoriaosion 

eri aihealueiden väleihin 

 Tähän kohtaan sopii hyvin esimerkiksi ”Mielipidejana” 

 

4) Aiheen kertaaminen 

 Lyhyt asioiden kertaus, joka voidaan tehdä yhdessä keskustellen esimerkiksi 

Tiivistelmä-monisteen avulla tai toiminnallisesti 

o Esimerkiksi: ”Hyvä arki” -taideteos 

 

5) Lopetus 

 Nuoria voi pyytää ottamaan seuraavalle kerralle mukaan tulostettuja kuvia 

lapsuudesta, nykyisestä minästä ja niin edelleen! 

 Tässä kohdin voi myös muistuttaa, että ”Mahtava minä!” -tehtävä tulee olla 

tehtynä seuraavaan kertaan mennessä 

 

 

TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Mitä sukkasi kertovat sinusta? 

o Tarvikkeet: -  

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Mennään istumaan piiriin, joko lattialle tai etukäteen piiriin laitetuille 

tuoleille. 

 Ohjaaja ohjeistaa nuoria kertomaan omia kuulumisiaan 

sukkien/kenkien näkökulmasta – mitä sinun sukkasi/kenkäsi 

kertoisivat sinusta ja tämän viikon menoistasi. 

 Jokainen kertoo vuorollaan kuulumisensa sukkien/kenkien 

näkökulmasta. 

 



 Mielenterveyden käsi -tehtävä (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: A4-papereita, kyniä, värikyniä, tusseja, pyyhekumeja, teroittimia 

o Missä vaiheessa: Tämä harjoite sopii hyvin teoriaosuuteen, 

”Mielenterveyden käsi” -dian kohdalla 

o Ohjeistus: 

 Nuori piirtää paperille oman kätensä ääriviivat. Sormiin täydennetään 

mielenterveyden osa-alueet (dia heijastetaan seinälle). Nuori kirjoittaa 

jokaiseen alueeseen esimerkkejä omasta elämästään. Sormista voi 

piirtää sellaiset, jotka kuvaavat parhaiten omaa mielipidettä kyseisen 

mielenterveyden alueen nykytilasta: esimerkiksi turvonnut sormi voi 

kertoa että tätä on liikaa elämässäni, liian lyhyt sormi taas siitä että 

joku toinen asia vie tältä alueelta tilaa jne. 

 Kun jokainen on saanut tehtävän valmiiksi, käydään yhdessä läpi 

arjen esimerkkejä – kukin saa kertoa niin paljon itsestään kuin haluaa.  

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Mielipidejana 

o Tarvikkeet: Mielipidejana -esitys (Powerpoint) tai paperi, johon on listattu 

kaikki väitteet 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret nousevat ylös seisomaan ja asettuvat ”janalle” (ohjaaja 

näyttää janan päätepisteet). Ohjaaja lukee erilaisia väittämiä ja 

osallistujien tulee liikkua janalla siihen kohtaan, joka kuvastaa 

parhaiten hänen mielipidettään. 

 Kun jokainen on asettunut janalla itselle sopivaan kohtaan, 

keskustellaan lyhyesti väitteestä 

 Esimerkkejä väitteistä: 

- Nukun riittävästi (noin 8 h) öisin 

- Ehdin eilen levätä ja rentoutua 

- Minulla ei ollut kiire syödä aamupalaa tänään 

- Tiedän, millainen fiilis minulla nyt on ja mistä se johtuu 

- Saan iloa ja energiaa siitä kun harrastan liikuntaa 

- Minulla on elämässäni jokin asia, joka tekee minut onnelliseksi 



- En lannistu, vaikka saan huonon numeron kokeesta 

- Teen ainakin 1-2 kertaa viikossa lihastreeniä 

- Osaan pyytää apua, jos mieltäni painaa jokin isompi asia 

- Minulla on unelmia tai haaveita, pieniä tai isoja 

- Minulla on säännöllinen ruokarytmi (noin 3-4 tunnin välein) 

- En käytä kännykkää tai muita vastaavia laitteita mennessäni 

nukkumaan 

 

 Mielipidepisteet 

o Tarvikkeet: lappuja (A4 tai A3), joissa lukee ainakin ”Nukkuminen”, 

”Syöminen” ja ”Liikkuminen”, väitteet joko Powerpoint-esityksen muodossa 

tai paperille listattuna 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Eri paikkoihin huonetta (esim. lattialle) on laitettu lappuja (A4 tai A3), 

joissa lukee arkielämän peruspilarit: ”Nukkuminen”, ”Syöminen” ja 

”Liikkuminen". Halutessaan voi myös ottaa muita asioita - pohjana voi 

käyttää ”Mielenterveyden käsi” -julistetta. Tekstien sijaan lapuissa voi 

olla myös kyseistä aihetta hyvin kuvaava piirros tai kuva.  

 Ohjaaja esittää erilaisia kysymyksiä, ja osallistujat saavat mennä 

sellaisen lapun luo, jonka he kokevat omalla kohdallaan olevan paras 

vastaus esitettyyn kysymykseen. Kun kaikki ovat valinneet lapun, 

voidaan käydä vähän keskustelua asian tiimoilta. 

 Osallistujille on hyvä painottaa, että ei ole mitään oikeita vastauksia; 

jokainen valitsee oman mielen ja mielipiteen mukaan. 

 Esimerkkejä kysymyksistä: 

- Tämä osa-alue elämässäni on mielestäni hyvällä mallilla 

- Tätä on elämässäni tällä hetkellä liikaa 

- Tätä on elämässäni nykyään liian vähän 

- Tähän osa-alueeseen elämässäni haluaisin kiinnittää enemmän 

huomiota 

- Haluaisin saada tähän hyvinvoinnin osa-alueeseen liittyen 

enemmän käytännön vinkkejä, joita voisin hyödyntää 

arkielämässä 



 Hyvä arki -taideteos 

o Tarvikkeet: iso paperi (fläppipaperi) tai kartonki, maaleja, sormivärejä, 

tusseja, suojakangas, pensseleitä, vettä, kertakäyttömukeja 

o Missä vaiheessa: Aiheen kertaaminen 

o Ohjeistus: 

o Jokainen painaa kämmenen kuvan kartongille/isolle paperille 

(sormiväreillä). Vaihtoehtoisesti voidaan porukalla tehdä myös yksi 

jättikokoinen käsi. 

o Jokainen kirjoittaa, piirtää tai maalaa oman käsikuvan ympärille hyvän 

arjen perusasioita. Jos teette paperille/kartongille yhden ison käden, 

niin jokainen kirjoittaa, piirtää tai maalaa sen ympärille ja sisäpuolelle 

hyvän arjen asioita 

 Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 

  



3. KOKOONTUMINEN: ITSETUNTO & ITSETUNTEMUS 

 

 

TEEMAT: 

 Itsetunto 

 Itsetuntemus 

 Itseluottamus 

 Omat vahvuudet 

 Oman itsensä pohdiskelu 

 Oman itsetunnon vahvistaminen ja itsetuntemuksen parantaminen 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori pääsee eri tehtävien ja keskustelujen avulla työstämään omaa itseään, 

hyviä puoliaan ja ominaisuuksiaan, vahvuuksiaan sekä kehitettäviä puoliaan 

 Nuori huomaa itsensä ja oman elämänsä arvon; hän on arvokas ja tärkeä juuri 

sellaisena 

 Nuori alkaa ajatella myönteisemmin itsestään; oppii näkemään hyviä puolia ja 

ominaisuuksia itsessään 

 Nuori pohtii oman minän eri tasoja: miten minä näen itseni, miten muut näkevät 

minut, mitä muut eivät näe mutta minä näen, mitä sekä minä että muut eivät näe 

minussa 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Mitä päässäsi liikkuu?” 

 

2) Aiheen pohjustaminen 

 Alkuun esimerkiksi: Maatuska-meditaatio 

 Maatuska-meditaation jälkeen palataan ensimmäisessä kokoontumisessa 

tehtyihin ”Mahtava minä!” -tehtäviin, ja keskustellaan niistä (katso Powerpoint-



esitys). Jos kurssiryhmä on iso, voidaan nuoret jakaa pienryhmiin jossa he 

kertovat itsestään monisteen avulla. 

 Jos on aikaa, niin tähän väliin voivat nuoret tehdä itsetuntotestin (katso 

monisteet). Muussa tapauksessa se jää nuorille vapaaehtoiseksi tehtäväksi, 

jonka voi tehdä omalla ajalla. 

 

3) Aiheen syventäminen 

 Katso Itsetunto & itsetuntemus -esitys (Powerpoint) 

 Tässä vaiheessa voi jakaa nuorille tämän kokoontumisen monisteet 

 ”Tunnen itseni” -tehtävä (tätä varten nuoret voivat kaivaa esiin lapsuuden ym. 

kuvia, joita heitä oli pyydetty viime kokoontumisen lopussa tuomaan tälle kerralle 

mukaan) 

 Jos on aikaa, voi ennen ”Tunnen itseni” -tehtävää ottaa ”Hyvä minä!” -tehtävän 

(monisteet). Muussa tapauksessa se jää nuorille vapaaehtoiseksi tehtäväksi, 

jonka voi tehdä omalla ajalla. 

 

4) Aiheen kertaaminen 

 Muistellaan lyhyesti alun Maatuska-meditaatiota; oman minän eri tasoja. Tämän 

jälkeen jokainen tekee yksilötehtävänä Joharin ikkuna -tehtävän (monisteet). 

 Joharin ikkunan sijaan voi tehdä myös ”Hyvä minä!” -tehtävän tai muita tämän 

kokoontumisen monisteissa olevia tehtäviä (esimerkiksi ”Ystäväkirja: Minä”) 

 Jos moniste jää kesken, tehdään se kotona loppuun 

 

5) Lopetus 

 Aiheen kertaaminen Tiivistelmä-monisteen avulla (käsitteet) 

 Loppuun voi ottaa jonkun hauskan pelin/leikin – esimerkiksi Ihmis-Imagon 

 

 

 

 

 



TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Mitä päässäsi liikkuu? 

o Tarvikkeet: ”Mitä päässäsi liikkuu?” -monisteet (löytyy seuraavalta sivulta), 

kyniä, värikyniä, tusseja 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros (tähän kannattaa varata enemmän aikaa) 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja jakaa jokaiselle ”Mitä päässäsi liikkuu?” -monisteet. Pöydälle 

on laitettu tarjolle kyniä, värikyniä, tusseja ynnä muuta. 

 Ideana on, että aivojen kohdalle varattuun tyhjään tilaan saa kirjoittaa, 

piirtää ynnä muilla tavoin taiteilla omat viime aikojen kuulumiset 

 Kun kaikki ovat valmiita, saa jokainen esitellä oman työnsä ja kertoa 

omia kuulumisiaan 

 Monisteen saa ottaa itselleen talteen (voi laittaa esimerkiksi 

Elämäntaitokurssi-kansioon) 

  



  



 Maatuska-meditaatio 

o Tarvikkeet: Maatuska-nukke 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja nostaa esiin kaikkien näkyville maatuska-nuken. Ensiksi hän 

puhuu isoimmasta nukesta: ”Ajattele, että tämä nukke kuvaa sinua. 

Tämä on se sinä, jonka kaikki näkevät.” Sitten ohjaaja avaa 

maatuskan, ja ottaa seuraavan nuken esiin. Hän kertoo: ”Tämä on se 

sinä, jonka perhe ja ystävät näkevät. Millainen se on?”. Sitten ohjaaja 

avaa taas nuken, ottaa esille kolmannen nuken ja jatkaa: ”Tämä 

nukke on se sinä, jonka vain kaikkein läheisin ihmisesi näkee. 

Millainen se on?”. Neljännen nuken kohdalla ohjaaja sanoo: ”Tämä on 

se sinä, jonka vain sinä tunnet. Millainen se on?”. Lopulta ohjaaja 

ottaa esille viimeisen, kaikista pienimmän nuken ja sanoo: ”Tämä 

nukke on se sinä, jota et sinäkään välttämättä ihan täysin tunne. Se 

koostuu geeniperimästä, temperamentista, muistoista, kokemuksista 

ja asioista, tulevaisuuden tapahtumista jotka vaikuttavat sinuun, iän 

tuomasta kokemuksesta.” 

 Ohjaaja jättää nuket riviin, ja pyytää nuoria pohtimaan itseään ja 

läheisiään. 

 Tämän harjoitteen taustalla voi soida rauhallista, meditatiivista 

musiikkia 

 Harjoite puretaan kevyesti keskustelemalla: mitä ajatuksia tämä 

herätti? 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön. Muunneltu hieman 

alkuperäisestä. 

 

 Hyvä minä! (yksilötehtävä). 

o Tarvikkeet: ”Hyvä minä!” -tehtävä (monisteet), kyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen (tai vapaaehtoinen, omalla ajalla) 

o Ohjeistus: 

 Jokaiselle jaetaan ”Hyvä minä!” -tehtävämonisteet 

 Jokainen kirjoittaa oman nimensä pystysuoraan paperin vasempaan 

reunaan. Nimen oikealle puolelle jätetään kirjoitustilaa. 



 Jokaiseen kirjaimeen pitää keksiä myönteinen adjektiivi, joka kuvaa 

itseään tai omia ominaisuuksia tai vahvuuksia. 

 Tämä on yksilötehtävä, jota ei ole pakko purkaa. Jos kuitenkin ryhmä 

on avoin ja tykkää keskustella, voidaan yhdessä keskustella, että 

millaisia adjektiiveja tuli kirjoitettua ja miksi. 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Tunnen itseni -tehtävä (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: Askartelutarvikkeita; leikkelylehtiä, puikkoliimoja, saksia, 

itsetuntemuslappuja (Mielenterveys voimaksi -kirjasta), erivärisiä papereita ja 

niin edelleen 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Pöydälle tai sivupöydälle on laitettu valmiiksi askartelutarvikkeita sekä 

itsetuntemuslappuja 

 Jokainen saa A4- tai A3-paperin/puolikkaan kartongin, johon saa 

taiteilla kollaasin aiheesta ”minä itse”. 

 Nuori kerää kollaasiinsa itsensä hyviä puolia, itsetuntemuslappuja, 

vahvuuksia, ominaisuuksia, voimaannuttavia kuvia, itselle tärkeitä 

ja/tai hyvää mieltä tuottavia asioita ja niin edelleen – kollaasin tulisi 

kuvastaa juuri omaa itseä 

 Nuoria voi pyytää liittämään kollaasiin myös asioita, joita haluaisi 

itsessään kehittää 

 Apuna ja inspiraationa voi käyttää myös Suomen Mielenterveysseuran 

”Kasvun palat” -julistetta (katso Powerpoint-esitys) 

 Kun kollaasit ovat valmiit, niin jokainen voi vapaamuotoisesti esitellä 

ne. Ohjaaja voi esittää kysymyksiä (katso Powerpoint-esitys) 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja ja ”Kasvun palat” -juliste. 

 

 Ihmis-Imago 

o Tarvikkeet: Imago-kysymykset 

o Missä vaiheessa: Lopetus (sopii periaatteessa mihin tahansa kohtaan) 

o Ohjeistus: 



 Lattiaan on laitettu väljään riviin neljä A4-paperia, joissa on numerot 1-

4. Aluksi ryhmä menee näiden lappujen taakse seisomaan (voi ottaa 

myös kolme lappua, 1-3). 

 Valitaan yksi vapaaehtoinen, joka menee ryhmän eteen seisomaan 

siten, että selkä on ryhmään päin 

 Ohjaaja esittää kysymyksen, joka on muotoa ”Jos henkilö X olisi Y, 

mikä hän olisi?”. Kysymys voisi olla esimerkiksi ”Jos henkilö X olisi 

huonekalu, mikä hän olisi?”. 

 Ohjaaja antaa neljä eri vaihtoehtoa. Muut ryhmän jäsenet valitsevat 

annetuista vaihtoehdoista sen, joka heidän mielestään kuvaa 

parhaiten vapaaehtoista. Jokainen tekee valinnan itsenäisesti. 

 Jos henkilö Z:n mielestä vaihtoehto 1 olisi kaikista kuvaavin, hän 

menisi seisomaan sen lapun taakse/viereen, jossa on numero 1. 

 Samaan aikaan vapaaehtoinen miettii itsekseen, minkä hän valitsisi 

noista vaihtoehdoista. Hän ei tässä vaiheessa paljasta sitä muille. 

 Kun kaikki ovat ottaneet paikan, saa vapaaehtoinen kääntyä ja kertoa 

oman valintansa. Sitten katsotaan, kuinka moni valitsi saman kuin 

vapaaehtoinen. 

 Tämän jälkeen valitaan uusi vapaaehtoinen ja homma jatkuu samalla 

kaavalla. 

 Kysymyksiä: 

- Jos henkilö X olisi huonekalu, mikä hän olisi? 

1. Kiikkutuoli 

2. Sohva 

3. Työtuoli 

4. Keittiön pöytä 

- Jos henkilö X olisi kulkuneuvo, mikä hän olisi? 

1. Pyörä 

2. Skeittilauta 

3. Auto 

4. Lentokone 

 

 



- Jos henkilö X olisi kukka, mikä hän olisi? 

1. Auringonkukka 

2. Ruusu 

3. Kissankello 

4. Lilja 

 

- Jos henkilö X olisi lomareissu, millainen hän olisi? 

1. Mökillä järven rannalla 

2. Rantaloma Thaimaassa 

3. Kaupunkiloma Lontoossa 

4. Luksusloma viiden tähden hotellikylpylässä 

- Jos henkilö X olisi vaate, mikä hän olisi? 

1. Villasukka 

2. T-paita 

3. Farkut 

4. Värikäs kellohame 

- Jos henkilö X olisi TV-ohjelma, mikä hän olisi? 

1. Tosi-tv-sarja, esimerkiksi Jersey Shore 

2. Pikku Kakkonen 

3. Game of Thrones 

4. Täydelliset naiset 

- Jos henkilö X olisi lautapeli, mikä hän olisi? 

1. Afrikan tähti 

2. Kimble 

3. Twister 

4. Monopoly 

- Jos henkilö X olisi toimistotarvike, mikä hän olisi? 

1. Muistitikku 

2. Laturi 

3. Kuulakärkikynä 

4. Post-it-lappu 



 

 

  



4. KOKOONTUMINEN: AJATUKSET & TUNTEET 

 

 

TEEMAT: 

 Ajatusten ja tunteiden vaikutukset (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen) 

 Ajatusten ja tunteiden syyt ja niiden tunnistaminen 

 Myönteinen ajattelu 

 Tunneäly 

 Myönteiset ja vaikeat tunteet 

 Tunteiden käsittely 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori saa ja käsittelee ajatuksiin ja tunteisiin liittyvä tietoa 

 Nuori saa käytännön vinkkejä ajatusten ja tunteiden työstämiseen 

 Nuori saa tietoa hyödyllisistä ja haitallisista ajatusmalleista ja niiden 

vaikutuksista (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) 

 Nuori pääsee keskustelujen ja harjoitteiden kautta työstämään omia ajatuksiaan 

ja tunteitaan: niiden havaitsemista, tulkitsemista ja ilmaisua 

 Nuori oppii työskentelemään ajatusten ja tunteiden kanssa 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Tunteet peliin!” tai ”Emoji-fiiliskierros” 

 Jos ottaa ”Tunteet peliin!” -harjoitteen, voi siitä jatkaa luontevasti ”Tunneseinä”-

harjoitteeseen 

 Jos ottaa ”Emoji-fiiliskierros” -harjoitteen, voi emoji-kuvia yrittää hyödyntää 

myöhemmin muissa harjoitteissa, esimerkiksi ”Kerro se emojin avulla” –

harjoitteessa 

 

 



2) Aiheen pohjustaminen 

 Esimerkiksi: ”Tunneseinä” tai ”Tunne-Alias” 

 

3) Aiheen syventäminen 

 Katso ”Ajatukset & tunteet” -esitys (Powerpoint) 

o Keskustellaan Powerpoint-esityksen pohjalta (kysymyksiä ripoteltu 

dioihin) 

 Tehtäviä ja harjoitteita, esimerkiksi (voi ottaa yhden tai useamman, riippuen 

aikataulusta): 

o Ennen ”Tunteet”-dioja ”Kerro se emojin avulla” 

o ”Perustunteet” -dian kohdalla ”Ilmeet tunteiden takana” 

o ”Vaikeat tunteet” -diojen kohdalla ”Hei tunne” 

o ”Tunteet ja keho” -dian kohdalla voi joko keskustella aiheesta dian 

kysymysten pohjalta ja/tai sitten nuoret tekevät ”Tunteet kehossani” –

tehtävän (monisteet) 

 

4) Aiheen kertaaminen 

 Esimerkiksi ”Jäävuoriharjoitus” -tehtävä (monisteet) 

 

5) Lopetus 

 Käydään lyhyesi läpi Tiivistelmä (monisteet) 

 Läksyksi Mielialapäiväkirjan pitäminen seuraavan viikon ajan 

 Halutessaan saavat tehdä myös monisteiden muut tehtävät, mitä ei tehty tämän 

kokoontumisen aikana 

 

 

 

 

 

 



TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Tunteet peliin! 

o Tarvikkeet: Paperia, kyniä 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Nuoret saavat yhdessä tai pienissä ryhmissä listata paperille niin 

paljon tunteita kun vaan keksii 

 Kun lista on saatu valmiiksi, osallistujat ympyröivät siitä ne tunteet, 

joita he ovat viikon aikana tunteneet 

 Jokainen sitten saa kertoa viikon aikana tuntemistaan tunteistaan niin 

paljon kuin itse haluaa. Samalla he voivat kertoa, mihin tilanteisiin 

kyseiset tunteet liittyvät 

  

 Emoji-fiiliskierros 

o Tarvikkeet: Erilaisia, tulostettuja emoji-kuvia 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle paljon erilaisia emoji-kuvia 

 Ohjaaja neuvoo nuorille, että he saavat ensin rauhassa katsella kuvia 

ja sen jälkeen valita niistä 2-4 eri emojia, jotka kuvaavat parhaiten 

tämän hetken olotilaa 

 Kun jokainen on valinnut emojit, esittelee jokainen valitsemansa 

emojit ja kertoo lyhyesti, miksi valitsi juuri ne ja mitä ne kertovat 

omasta tämän hetken olotilasta 

 

 Tunneseinä 

o Tarvikkeet: A3-paperi/iso fläppipaperi/kartonki, kyniä, apuna voi käyttää 

valmiiksi leikattuja Tunnesanoja (löytyy Mielenterveys voimaksi -kirjasta, 

tällöin tarvitsee myös puikkoliimoja) 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 



 Nuoret piirtävät ja kirjoittavat yhteen isoon paperiin/kartonkiin viime 

aikoina kokemiaan tunteita 

 Jos fiiliskierros toteutettiin ”Tunteet peliin!” -harjoitteella, voidaan siinä 

syntynyttä aineistoa käyttää tässä apuna 

 Vaihtoehtoisesti nuoret voivat käyttää valmiiksi leikattuja 

Tunnesanoja, joita he voivat liimata paperille/kartongille. Tämän 

lisäksi he voivat myös piirtää tunteitaan. 

 Halutessaan tähän voi laittaa aikarajan, jolloin tunneseinä pitää olla 

valmis, esimerkiksi 10 minuuttia 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustellen: 

- Mitä tunteita nousee esille? 

- Millaisia tunteita on koettu eniten ja vähiten? 

- Mistä tunteet kertovat? Mitä tapahtumia/asioita tunteiden 

takana on? 

- Millainen on ryhmän yleinen fiilis? 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. Muunneltu osin alkuperäisestä. 

 

 Tunne-Alias (Sanaselityspeli tunteista) 

o Tarvikkeet: valmiiksi leikatut Tunnesanat (löytyvät Mielenterveys voimaksi -

kirjasta) 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret jaetaan pareihin, ja jokaiselle parille jaetaan nippu 

tunnesanoja. Ideana on pelata Aliasta, sanaselityspeliä tunnesanoilla. 

Sanoja pitää selittää mahdollisimman tarkasti ilman, että sanoo 

tunnetilan nimeä. 

 Kun ohjaaja antaa merkin, toinen parista selittää ja toinen yrittää 

arvata tunnesanoja. Aikaa sanojen selittämiseen on minuutti. 

Jokaisesta oikein arvatusta sanasta tulee parille yksi piste. 

 Kun ensimmäinen kierros on ohi, voi ohjaaja kysellä kunkin parin 

pistemääriä. Voidaan ottaa vielä toinen kierros, jolloin parit vaihtavat 

osia keskenään. Tämän kierroksen jälkeen ohjaaja kysyy taas 

pistemääriä pareilta. 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustellen 



- Mitä tunteita oli kaikista vaikein kuvata? 

- Mitkä tunteet oli taas helppo kuvata? 

- Mikä teki tunteiden arvaamisesta vaikeaa? Entä helppoa? 

- Mitä tunnetta oli kaikkein hauskin esittää? 

 Vinkki: Halutessaan tämän voi ottaa myös Piirrä & Arvaa -versiona: 

sen sijaan, että sanoja selitetään, niitä yritetään piirtää! Piirustuksissa 

ei saa käyttää kirjaimia, numeroita eikä symboleita. 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Ilmeet tunteiden takana 

o Tarvikkeet: Mielenterveys voimaksi -kuvakorteista sellaiset kuvat, joissa 

näkyy kasvot, tai vaihtoehtoisesti lehdistä leikattuja kasvojen kuvia, tai 

vaihtoehtoisesti Powerpoint-esitykseen koottuja kasvokuvia 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja näyttää kerrallaan aina yhtä kuvakorttia, jossa näkyy kasvot. 

Jos kuvakortteja ei ole käytössä, voi myös näyttää lehdistä leikattuja 

kasvokuvia, tai koota Powerpoint-esitys, jossa on erilaisia kasvokuvia. 

 Keskustellaan yhdessä, mitä tunteita kasvoista kuvastuu ja mistä 

asioista tunteen voi päätellä. 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. Muunneltu osin alkuperäisestä. 

 

 Hei tunne 

o Tarvikkeet: paperia, kyniä, Tunnesanat (löytyvät Mielenterveys voimaksi -

kirjasta) joko valmiiksi leikattuina tai sitten kirjoitettuna Powerpoint-esityksen 

diaan 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Nuori valitsee Tunnesanoista kaksi haastavaa tunnetta ja pohtii, 

milloin näitä on itse tuntenut ja miten ne ilmenivät.  

 Pohdintojen pohjalta nuori kirjoittaa näille tunteille kirjeen, jossa hän 

kuvailee kokemusta: tunteisiin liittyvää tilannetta ja siihen liittyviä 

ihmisiä ja niin edelleen 

 Keskustellaan yhdessä (tai vain kahden kesken ohjaajan kanssa) 



- Millaisia haastavia tilanteita nuoret ovat kokeneet? Mitä tunteita 

tilanteissa on ilmennyt? 

- Miksi tunteiden ilmaiseminen on tärkeää? 

- Millaisessa tilanteessa tunteiden ilmaiseminen on ollut vaikeaa, 

ja miksi? Miten tunteen olisi voinut silloin ilmaista? 

 Vinkki: Kirjeen sijaan nuori kirjoittaa valitsemistaan Tunnesanoista (2-

3 kpl) kuvitteellisen, arkielämään liittyvän tarinan, runon, laulun tai 

vaikka räpin! Näissä kuvataan erilaisia tilanteita ja niissä esille 

nousseita tunteita. Lopuksi käydään läpi jokaisen tuotos. 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Kerro se emojin avulla 

o Tarvikkeet:  

o Missä vaiheessa 

o Ohjeistus 

 Pöydälle on levitetty erilaisia emoji-kuvia 

 Ohjaaja lukee kerrallaan aina yhden tilanteen, joka voisi tapahtua 

arkielämässä 

 Ohjaajan luettua tilanteen nuoret valitsevat emoji-kuvista yhden tai 

useamman, joka kuvastaisi heidän mielialaa kyseisessä 

tilanteessa/tilanteen tai tapahtuman jälkeen 

 Tämän jälkeen keskustellaan lyhyesti: miksi valitsi juuri sen emojin/ne 

emojit, miten tilanteesta voisi selvitä 

 Tilanteita: 

- Myöhästyt koulusta 

- Saat hyvän arvosanan kokeesta (odotuksesi arvosanasta olivat 

matalammalla) 

- Riitelit kaverin kanssa 

- Kävit lenkillä/harrastit liikuntaa 

- Luokallesi tulee uusi luokanvalvoja 

- Housuihisi tulee reikä kesken koulupäivän 

- Kaveri tiputtaa tarjottimen ruokalassa 

- Löysit kivan vaatteen kaupasta 

- Vietät iltaa kavereiden kanssa 



 Jäävuoriharjoitus 

o Tarvikkeet: Jäävuoriharjoitus -tehtävä (monisteet), kyniä, mahdollisesti yksi 

iso paperi/fläppipaperi/kartonki sekä tussi 

o Missä vaiheessa: Aiheen kertaaminen 

o Ohjeistus: 

 Nuori ottaa tämän kerran kokoontumisen monisteista esille 

”Jäävuoriharjoitus”-tehtävän. Samalla ohjaaja heijastaa seinälle 

”Jäävuoriharjoitus”-dian. 

 Jokainen saa valita yhden perustunteen, jonka kirjoittaa jäävuoren 

huipulle. 

 Veden pinnan alapuolelle, jäävuoren ympärille nuoret keräävät muita 

tunteita, asioita ja tapahtumia, jotka voivat olla tämän perustunteen 

takana 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustelemalla. Jokainen voi kertoa, 

minkä perustunteen valitsi ja mitä asioita oli kirjoittanut vedenpinnan 

alapuolelle. 

 Halutessaan voidaan ottaa yksi yhteinen esimerkki, joka piirretään 

esimerkiksi fläppipaperille/isolle paperille/kartongille 

 Pohdintoja voi jatkaa miettimällä, millä keinoin jäävuori saataisiin 

sulamaan – millä eri tavoilla ja keinoilla voitaisiin tunnetta käsitellä 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön. Muunneltu osin 

alkuperäisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. KOKOONTUMINEN: SOSIAALISET TAIDOT 

 

 

TEEMAT: 

 Sosiaaliset taidot 

 Vuorovaikutustaidot 

 Elekieli 

 Kuunteleminen 

 Läsnäolo, kohtaaminen 

 Empatia, sympatia 

 Ihmissuhteet 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori saa käytännöllis-teoreettista tietoa sosiaalisista taidoista sekä 

vuorovaikutustaidoista 

 Nuori saa yhteisten keskustelujen ja erilaisten harjoitteiden kautta uusia 

näkökulmia sekä käytännön vinkkejä sosiaalisten taitojen kehittämiseen 

 Nuori pohtii omia sosiaalisia taitojaan, sekä vahvuuksiaan että heikkouksiaan 

 Nuori huomaa ihmissuhteiden merkityksen ja tärkeyden omassa elämässään 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Naamat vaihtoon!” 

 Halutessaan voi fiiliskierroksen lisäksi ottaa ”Kani, kani” -leikin 

 

2) Aiheen pohjustaminen 

 Tässä vaiheessa voi jo jakaa tämän kokoontumiskerran monisteet 

 Sosiaalisten taitojen itsearviointilomake -tehtävä (monisteet) 

o Tällä tehdään omien sosiaalisten taitojen alkukartoitus 

 



 

3) Aiheen syventäminen 

 Katso ”Sosiaaliset taidot” -esitys (Powerpoint) 

o Keskustellaan Powerpoint-esityksen pohjalta (kysymyksiä ripoteltu 

dioihin) 

 Tehtäviä ja harjoitteita, esimerkiksi (voi ottaa yhden tai useamman, riippuen 

aikataulusta): 

o Alkuun ”Suhteita” tai ”Salatut elämät” 

o ”Sosiaaliset taidot” -taulukon kohdalla ”Sosiaaliset taidot: Vahvuudet & 

heikkoudet” -tehtävä sekä ”Tutki kuuntelutaitoasi -tehtävä (monisteet) 

o ”Elekieli” -dian kohdalla ”Läsnäoloharjoitus”, tai vaihtoehtoisesti ”Kani, 

kani” -leikki jos sitä ei otettu alussa 

o ”Ihmissuhteet”-diassa ”Sosiaalinen verkostoni” -tehtävä (moniste) 

 

4) Aiheen kertaaminen 

 Esimerkiksi ”Käyttäytymisäänestys” tai ”Arkielämän tilanteita” 

 Vaihtoehtoisesti voidaan jatkaa ”Suhteita”-harjoitetta (katso kyseisen harjoitteen 

ohjeistuksesta ”Vinkki”-kohta) 

 

5) Lopetus 

 Käydään lyhyesti läpi Tiivistelmä (monisteet) 

 Halutessaan saavat omalla ajalla tehdä myös monisteiden muut tehtävät, mitä ei 

tehty/ei keretty tehdä kokonaan tämän kokoontumisen aikana 

 

 

TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Naamat vaihtoon! 

o Tarvikkeet: Lehdistä leikattuja kasvokuvia 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja jakaa nuorille sattumanvaraisesti ensin 3-5 kuvaa 



 Tämän jälkeen nuoret saavat lähteä tekemään ”kauppaa” keskenään - 

vaihtaa kavereiden kanssa näitä naamakuvia, niin että omassa 

kädessä on omaa mielialaa/viime aikojen kuulumisia parhaiten 

kuvaavat naamat 

 Lopuksi jokainen saa näyttää kuvat ja kertoa, miksi he valitsivat 

kyseiset kuvat sekä kuulumisensa 

 

 Kani, kani 

o Tarvikkeet: -  

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros (sen jälkeen)/Elekieli-osio/Lopetus 

o Ohjeistus: 

 Kaikki menevät seisomaan piiriin. Pelin alussa ohjaaja voi olla viestin 

alulle laittaja. 

 Aluksi jokainen piirissä oleva heiluttaa oikean käden nyrkkiä ylös ja 

alas ohjaajan määräämässä tahdissa. Alussa tahti kannattaa olla 

melko hidas, jotta peliin pääsee helpommin mukaan. Tämä tahti 

pyritään säilyttämään pelin ajan. 

 Ohjaaja voi olla ensimmäinen viestin alulle laittaja. Hän tekee 

käsiensä etu- ja keskisormilla itselleen kanin korvat, joita hän heiluttaa 

samaan tahtiin mitä nuoret heiluttavat nyrkkiä. Samalla hän sanoo 

ääneen: ”Kani, kani, kani, kani”. Kahden ensimmäisen ”kanin” 

kohdalla hän heiluttaa ”korviaan” itselleen, kahdella viimeisellä 

”kanilla” hän heiluttaa korviaan kohti sattumanvaraisesti 

valitsemaansa ringissä olevaa kohti. 

 Henkilö, jolle ohjaaja heilutti ”korvia”, pitää jatkaa viestin lähettämistä 

välittömästä. Kun ohjaaja on lopettanut ”kani, kani, kani, kani” -

lauseen, hän jatkaa samalla tavalla: hän alkaa heiluttaa ”korviaan” ja 

sanoo samat sanat. Hän valitsee taas uuden henkilön, ja näin viesti 

etenee eteenpäin. 

 Peliä voidaan vaikeuttaa siten, että sen henkilön, kenen vuoro on 

lähettää viestiä, vierustoverit heiluttavat samassa tahdissa käsiään 

kohti viestin lähettäjää ja sanovat samalla ”tuki, tuki, tuki, tuki!”. 

 Kun ryhmä alkaa kehittyä leikissä, voidaan tahtia vähän nopeuttaa ja 

nyrkin heiluttamiseen ottaa ääniefektinä ”UHH!”. 



 Kun leikki on päättynyt, voitte pohtia yhdessä elekielen merkitystä 

- Oliko ”Kani, kani” -viestin lähettämistavalla merkitystä? 

- Miten tässä leikissä saatiin viesti selkeästi eteenpäin? 

 

 Sosiaalisten taitojen itsearviointilomake (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: Sosiaalisten taitojen itsearviointilomake (monisteet, otettu alun 

perin Mielenterveys voimaksi -kirjasta), kyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Pyydä nuoria etsimään monisteista ”Sosiaalisten taitojen 

itsearviointilomake” 

 Jokainen saa itsekseen vähän aikaa arvioida omia sosiaalisia 

taitojaan 

 Kun jokainen on saanut itsearviointilomakkeen täytettyä, 

keskustellaan yhdessä 

- Missä taidoissa koet olevasi hyvä? 

- Missä taidoissa taas koet, että voisit vielä kehittyä? 

- Koitko jonkun kohdan hankalaksi arvioida? Minkä? 

- Opitko tai huomasitko jotain uutta itsestäsi? Mitä? 

- Millaisia ihmisiä ihailet (sosiaalisten taitojen näkökulmasta)? 

Millainen ihminen sinä haluaisit olla sosiaalisilta taidoiltasi? 

Lähde: Lomake on alun perin Mielenterveys voimaksi -kirjasta. 

 

 Suhteita 

o Tarvikkeet: Muovieläimiä, Kinder-hahmoja, Pekka-pelikortit tai jotain muuta 

vastaavaa 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle nuorten eteen erilaisia pieniä esineitä. 

Jokainen saa valita yhden. 

 Ensimmäinen hahmo asetetaan pöydälle, ja esitellään se niin kuin se 

olisi ystävä. Mielikuvitusta saa vapaasti käyttää: saa keksiä nimen, 

iän, perhetaustan ynnä muuta. 



 Seuraava laittaa oman hahmonsa tämän ensimmäisen hahmon 

viereen. Sitten kerrotaan, millainen näiden kahden hahmon välinen 

ystävyys/kaveruus/ihmissuhde on. Näin jatketaan eteenpäin, yhdessä 

rakennetaan ihmissuhteiden täyttämää tarinaa.¨ 

 Mitä enemmän hahmoja on mukana, sitä haastavampaa on kertoa 

suhteista! 

 Kun kaikki ovat saaneet hahmonsa laitettua/tarpeellinen määrä 

hahmoja on esitelty, pysähdytään yhdessä pohtimaan 

- Mitä nämä hahmot ja heidän tarinat kertovat meidän 

todellisuudesta, meidän omista ystävyyssuhteistamme? 

- Mahtuiko luomaamme tarinaan mukaan vaikeita ihmissuhteita? 

Miten näitä tilanteita/tulehtuneita suhteita kannattaisi hoitaa? 

 Vinkki: Harjoitetta voi jatkaa myöhemmin niin, että samoilla hahmoilla 

näytellään erilaisia tilanteita. Esimerkiksi: luottamuksen pettäminen, 

surullisen tapahtuman sattuminen lähipiirin ihmiselle, riita ja niin 

edelleen. Tilanteita puretaan yhdessä keskustelemalla. 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön.  

 

 Salatut elämät 

o Tarvikkeet: Erilaisia barbeja tai muita leluja 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret jaetaan pienryhmiin. Jos kurssilla on vähän osallistujia, 

voidaan toimia yhdessä ryhmässä. Jokaiselle ryhmälle jaetaan 

barbeja tai muita leluja. 

 Tarkoituksena on leikkiä ihmissuhdeleikkejä. Nuoret saavat valita, 

onko heidän yhteisönsä joku seuraavista: perhe, kaveriporukka, 

luokka, harrastusporukka ja niin edelleen. Vaihtoehtoisesti voidaan 

sopia, että kaikilla ryhmillä on sama yhteisö (esimerkiksi perhe). 

 Välillä ohjaaja antaa äänimerkin, ja ilmoittaa jonkun muutoksen, joka 

sekoittaa yhteisön rakenteita. Aiempi historia seuraa hahmojen 

mukana. 

 Esimerkkejä muutoksista: 

- Perheen äiti/jonkun hahmon äiti onkin nyt toisen perheen äiti 



- Joku hahmoista on ihastunut johonkin toiseen hahmoon 

- Kolmen hahmon välillä on ollut iso riitä, syynä luottamuksen 

pettäminen 

 Leikkiin voidaan ottaa mukaan myös sattumakortteja – esimerkiksi: 

- Hahmo X on ollut risteilyllä, ja tavannut siellä hahmo Z:n 

- Hahmo Y on varastanut karkkia kaupasta 

- Hahmo W oli vastikään rakkaan sukulaisensa hautajaisissa 

 Kun leikkiä on leikitty noin vartti, jokainen ryhmä saa kertoa mitä 

heidän leikeissään tapahtui. Keskustellaan yhdessä. 

- Voisiko leikeissä tulleet tilanteet oikeasti tapahtua? 

- Miten tapahtumat vaikuttavat eri osapuoliin? 

- Mikä merkitys on hyvillä vuorovaikutustaidoilla? 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön.  

 

 Sosiaaliset taidot: Vahvuudet ja heikkoudet (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: ”Sosiaaliset taidot: Vahvuudet ja heikkoudet” -tehtävä 

(monisteet), korostustusseja/tusseja/värikyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja pyytää nuoria etsimään monisteiden joukosta ”Sosiaaliset 

taidot: Vahvuudet ja heikkoudet” -tehtävän 

 Jokainen nuori tekee tehtävän itsenäisesti 

 Kun kaikki ovat saaneet tehtävän tehdyksi, keskustellaan lyhyesti 

- Mistä taidoista ajattelette, että ne ovat teidän vahvuuksia? 

- Mistä taidoista taas ajattelette, että niitä haluaisitte vielä 

kehittää? 

- Oliko tehtävä vaikea/helppo? Miksi? 

 

 Tutki kuuntelutaitoasi (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: ”Tutki kuuntelutaitoasi” -tehtävä (monisteet), kyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 



 Ohjaaja pyytää nuoria etsimään monisteiden joukosta ”Tutki 

kuuntelutaitoasi” -tehtävän 

 Jokainen nuori tekee tehtävän itsenäisesti 

 Kun kaikki ovat saaneet tehtävän tehdyksi, keskustellaan lyhyesti 

- Minkä pistemäärän saitte (pakko ei ole kertoa, jos nuori ei 

halua)? 

- Mitkä kysymyksistä tuntuvat omalla kohdallasi 

helpoilta/itsestään selviltä? Mitkä taas vaikeilta? 

- Onko kuunteleminen vaikeaa? Mikä siinä on vaikeaa? 

 

 Läsnäoloharjoitus 

o Tarvikkeet: - 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret saavat valita itselleen parin. Kumpikin saa vuorolla kertoa 

toisilleen kuluneesta päivästä tai viikosta (voi myös keksiä jonkun 

muun aiheen, esimerkiksi ”hauskin lomareissuni”). 

 Kun toinen puhuu, toisen pitää olla intensiivisesti läsnä: kuunnella, 

nyökytellä, pitää katsekontaktia, esittää mahdollisesti lisäkysymyksiä 

(mutta ei kuitenkaan olla äänessä liikaa), kannustaa toista ja niin 

edelleen. Kun aika päättyy, vaihdetaan osia. 

 Toinen kierros menee muuten samalla kaavalla, mutta tällä kertaa 

ollaan keskustelussa hyvin poissaolevana: vilkuillaan muualle, ei 

katsota, tehdään omia juttuja ja niin edelleen. 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustelemalla 

- Mitä ajatuksia ja tunteita tämä herätti? 

- Oliko vaikeaa kuunnella ja olla läsnä? Oliko vaikea olla 

poissaolevana? 

- Miksi on tärkeää olla läsnä? 

Lähde: Usko, Toivo & Lempi. Materiaali nuorisotyöhön.  

 

 Sosiaalinen verkostoni (yksilötehtävä) 

o Tarvikkeet: ”Sosiaalinen verkostoni” -tehtävä (monisteet), kyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 



o Ohjeistus: 

 Ohjaaja pyytää nuoria etsimään monisteiden joukosta ”Sosiaalinen 

verkostoni” tehtävän. 

 Jokainen tekee tehtävän itsenäisesti 

 Kun kaikki ovat saaneet tehtävän tehtyä, voidaan keskustella lyhyesti 

- Keitä ihmisiä olet sijoittanut lähelle keskikohtaa? Entä keitä 

kauemmaksi? (pakko ei ole kertoa, jos nuori ei halua) 

- Pohdi ihmisiä, joita olet sijoittanut lähelle keskikohtaa. Millä 

tavoin he ovat vaikuttaneet sinuun ja elämääsi? Mitä arvostat 

heissä? 

- Keitä ja millaisia ihmisiä sinä ihailet? Mistä syistä? 

- Mikä merkitys ihmissuhteilla on elämässäsi? 

- Miten sinä hoidat ihmissuhteita? 

- Millainen kaveri sinä olet läheisillesi? Millainen haluaisit olla? 

 

 Käyttäytymisäänestys 

o Tarvikkeet: Mielenterveys voimaksi -kuvakortit (väritaustat) tai lappuja kahta 

eri väriä, väittämät joko paperilla tai Powerpoint-esityksenä 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen/Aiheen syventäminen/Aiheen 

kertaaminen 

o Ohjeistus: 

 Kuvakorttien väritaustoista valitaan kaksi väriä: toinen väri tarkoittaa 

”Olen samaa mieltä”, toinen väri taas ”Olen eri mieltä”. 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää etukäteen leikattuja, erivärisiä 

lappuja. 

 Nuoret ottavat kantaa ohjaajan esittämiin väittämiin nostamalla omaa 

mielipidettä kuvaavan värikortin/-lapun ilmaan 

 Väittämiä: 

- Yritän ottaa toisen mielipiteen huomioon ristiriitatilanteessa 

(esimerkiksi koulussa ryhmätyö) 

- Uskallan ilmaista tunteitani 

- Uskallan ilmaista mielipiteitäni 

- Osaan kieltäytyä suoraan, jos minulta pyydetään jotain, mitä en 

halua tehdä 



- Ilmaisen tunteitani ja mielipiteitäni myös ilmeillä ja eleillä 

- Heilutan paljon käsiäni puhuessani 

- Annan keskusteluissa tilaa myös muille/Olen puhelias, eikä 

muut välttämättä saa helposti puheenvuoroa 

- Kun tuon kaveriporukkaani jonkun uuden tyypin, esittelen hänet 

muille 

- Aistin hyvin eri ihmisten tunnetiloja 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustelemalla 

- Miltä tuntui tarkastella itseä? 

- Mikä väittämistä jäi mieleesi? Miksi? 

- Oliko helppoa vai vaikeaa kertoa oma mielipide? Miten oman 

mielipiteen sanomista voisi treenata? 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Arkielämän tilanteita 

o Tarvikkeet: tilanteet paperilla tai Powerpoint-esityksenä 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen/Aiheen kertaaminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja lukee kerrallaan yhden arkielämän tilanteen. 

 Keskustellaan lyhyesti: Miten toimisitte tässä tilanteessa? Miten 

tällaisessa tilanteessa kannattaisi toimia? Onko se helppoa/vaikeaa, 

ja miksi? 

 Tilanteita: 

- Olet odottamassa käytävällä oppitunnin alkua, kun huomaat 

luokallesi vasta tulleen uuden oppilaan saapuvan paikalle. 

Miten voisit avata keskustelun tuntemattoman luokkaverin 

kanssa? 

- Olet hakenut kesätöitä, ja olet päässyt työhaastatteluun. Millä 

tavoin käyttäydyt, että vakuutat työnantajat siitä, että sinut 

kannattaa ottaa töihin? 

- Sinun valmistujaisjuhlia (esimerkiksi konfirmaatio, peruskoulun 

päättyminen tai joku muu) juhlitaan, ja paikalle saapuu myös 

sukulaisia, joita et ole tavannut pitkään aikaan. Kuinka voisit 

avata keskustelun näiden sukulaisten kanssa? 



- Juttelet vanhempiesi kanssa kotiintuloajoista. Miten eri 

osapuolten kannattaisi keskustelu hoitaa, ettei siitä 

huomaamatta synny riita? 

Lähde: Ideat tilanteisiin on löydetty Nyyti ry:n ”Ole oman elämäsi tähti” -

aineistosta, luvun 6 materiaaleista. 

 

  



6. KOKOONTUMINEN: KUN ELÄMÄ MOUKAROI 

 

 

TEEMAT: 

 Elämän pienet ja suuret kriisit 

 Kriisin vaiheet 

 Arjen selviytymiskeinot 

 Turvaverkko 

 Voimavarat 

 Hyvä ja paha stressi 

 Stressinhallinta ja -keinot, ajanhallinta, rentoutuminen 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori saa käytännöllis-teoreettista tietoa kriiseistä, vaikeista tunteista ja 

stressistä sekä erilaisista selviytymiskeinoista ja rentoutumisen tavoista 

 Nuori oppii tunnistamaan stressin, sekä hyvän että pahan sressin, ja saa 

käytännön vinkkejä stressin- ja ajanhallintaan 

 Nuori pohtii omaa turvaverkkoaan ja voimavarojaan ja huomaa näiden 

tärkeyden elämässään 

 Nuori löytää omat voimavarat, stressin- ja ajanhallinnan keinot sekä tavat 

rentoutua 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Muovaile fiiliksesi!” 

 

2) Aiheen pohjustaminen 

 Esimerkiksi: ”Tunnebiisit” 

 Tämän lisäksi/tilalle voidaan ottaa tarkempaan tarkasteluun Jarkko Martikainen 

”Myrsky” -laulu (moniste); jos on mahdollista, kuunnellaan laulu ja sen jälkeen 



keskustellaan (alla olevat kysymykset löytyvät myös monisteista, voivat tehdä 

niitä samalla tai sitten tehdä rauhassa kotona) 

o Mitä ajatuksia laulu ja sen sanat herättävät? 

o Millaisesta henkilöistä laulu kertoo? Löytyykö laulun sanoista eri rooleja? 

Miten ne eroavat toisistaan? 

o Millaisia ongelmia ja vaikeita elämäntilanteita laulussa nostetaan esille? 

o Kerrotaanko laulussa keinoista, joilla vaikeista vaiheista tai asioista voisi 

päästä yli? Millaisia keinoja? 

 

3) Aiheen syventäminen 

 Katso ”Kun elämä moukaroit” -esitys (Powerpoint) 

o Keskustellaan Powerpoint-esityksen pohjalta (kysymyksiä ripoteltu 

dioihin) 

 Tehtäviä ja harjoitteita, esimerkiksi (voi ottaa yhden tai useamman, riippuen 

aikataulusta): 

o ”Stressinhallintakeinot”-dian kohdalla Stressinhallintakortit (voi tilata 

Hidasta elämää -sivuston nettikaupasta), samassa yhteydessä voi tehdä 

myös tehtävät 1 ja 2 osiosta ”Aika hallintaan!” (monisteet) 

o ”Ajanhallinta”-dian kohdalla tehtävä 3 osiosta ”Aika hallintaan!” 

(monisteet) 

o ”Voimasimpukka”-dian kohdalla ”Voimasimpukka”-harjoite, 

vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös ”Voimavarat käyttöön” -tehtävä 

(monisteet) 

  

4) Aiheen kertaaminen 

 Jokin rentoutumisharjoitus, esimerkiksi ”Turvapaikka” 

 

5) Lopetus 

 Käydään lyhyesti läpi Tiivistelmä (monisteet) 

 Halutessaan saavat omalla ajalla tehdä monisteiden muut tehtävät, mitä ei tehty 

tämän kokoontumisen aikana 

 Aloitetaan viimeisen kokoontumisen yhteisaktiviteetin suunnittelua, jatketaan sitä 

esimerkiksi Whatsapp- tai muussa sovitussa ryhmässä 



TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Muovaile fiiliksesi! 

o Tarvikkeet: muovailuvahaa, muovailuun sopivia alustoja (esimerkiksi 

pöytätabletteja) 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros (tähän kannattaa varata enemmän aikaa) 

o Ohjeistus: 

 Kaikki menevät istumaan pöydän ääreen. Esille on laitettu erivärisiä 

muovailuvahoja. 

 Ohjaaja ohjeistaa, että muovailuvahasta on tarkoitus muovailla viime 

aikojen kuulumiset: mitä sinulle kuuluu, mitä olet tehnyt, millainen 

muovailuvahaveistos kuvastaa tämän hetken mielialaasi ja niin 

edelleen 

 Kannusta nuoria käyttämään rohkeasti luovuutta! 

 Halutessaan tälle harjoitteelle voi laittaa aikarajan, jonka aikana 

veistos pitää saada valmiiksi – tällä tavoin saadaan tehtävään lisää 

haastetta 

 Kun kaikki ovat saaneet veistokset valmiiksi, saa jokainen esitellä ne 

ja kertoa samalla kuulumisiaan 

 

 Tunnebiisit 

o Tarvikkeet: - 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret saavat etsiä esimerkiksi kännyköillään lauluja, joissa jollain 

tapaa käsitellään elämän vaikeita hetkiä ja haastavia elämäntilanteita. 

 Kun nuoret ovat löytäneet laulunsa, kuunnellaan pieniä pätkiä 

jokaisesta laulusta. Nuoret voivat myös kertoa, mistä laulussa oikein 

lauletaan. 

 Vastapainoksi voidaan myös ottaa toinen kierros, mutta tällä kertaa 

nuoret etsivät lauluja, joissa on selkeä positiivinen sanoma; laulun 

sanoissa iloitaan, niillä on voimaannuttava vaikutus, ne antavat 

energiaa ynnä muuta. Laulut käydään samalla tavalla läpi. 



 Voidaan yhdessä keskustella: 

- Voiko musiikin avulla käsitellä haastavia elämäntilanteita, ja 

niihin liittyviä ajatuksia ja tunteita? 

- Mitä musiikkia kuuntelet, kun olet iloinen, surullinen, vihainen, 

pettynyt, rakastunut, onnellinen? 

- Pyritkö vaikuttamaan tunteisiisi – esimerkiksi vihaisena 

ollessasi valitset iloisen kappaleen? Onnistuuko tunteen 

vaihto? 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. Muunneltu osin alkuperäisestä. 

 

 Stressinhallintakortit 

o Tarvikkeet: Hidasta elämää -sivuston stressinhallintakortit (voi tilata 

nettikaupasta) 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle stressinhallintakortteja. Nuoret saavat 

katsella niitä rauhassa. 

 Ohjaaja pyytää nuoria etsimään sieltä yhden tai useamman kortin, 

jonka voisi kuvitella olevan itselleen hyvä/paras stressinhallintakeino. 

Ohjaaja pyytää etsimään myös yhden sellaisen kortin, jossa esitelty 

keino ei välttämättä tunnu itselle luontevimmalta. 

 Jokainen saa esitellä valitsemansa kortit ja halutessaan perustella, 

miksi valitsi kyseiset kortit. Keskustellaan yhdessä stressinhallinnasta 

ja eri keinoista. 

 

 Voimasimpukka 

o Tarvikkeet: esimerkiksi fläppipaperille tai kartongille piirretty simpukka, 

tusseja ja/tai kyniä, Suomen Mielenterveysseuran ”Turvaa ja tukea” -

juliste/kuva 

o Missä vaiheessa: Aiheen syventäminen 

o Ohjeistus: 

 Nuoret saavat yhdessä kirjoittaa simpukkaan elämänsä voimavaroja; 

asioita, jotka antavat voimaa ja energiaa arkeen, niin itselle kuin 



muille. Nuoret voivat myös kirjoittaa nuorten elämään liittyviä yleisiä 

huolenaiheita simpukan ulkopuolelle. 

 Harjoite puretaan yhdessä keskustelemalla: 

- Mitkä ovat yleisimpiä voimavaroja elämässä? 

- Auttavatko tietyt voimavarat tiettyihin huoliin? Voitteko sanoa 

esimerkkejä? 

- Tuleeko voimavaroja ajateltua kovin usein arkielämässä? 

Miksi/miksi ei? 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. 

 

 Turvapaikka 

o Tarvikkeet: Turvapaikka-teksti, jos mahdollista niin patjoja, mahdollisesti 

myös: paperia, kyniä, värikyniä/tusseja tai maaleja 

o Missä vaiheessa: Aiheen kertaaminen 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja pyytää nuoria ottamaan mukavan asennon. Nuoret voivat 

halutessaan ottaa patjan ja mennä sille makaamaan. 

 Ohjaaja alkaa lukemaan tekstiä, ja nuoret kuuntelevat sitä silmät 

kiinni. Taustalla voi soida meditatiivista musiikkia. 

 Teksti: 

- Rentoudu, ja laita silmät kiinni. 

- Ajattele paikkaa, jossa tunnet olosi suojelluksi, turvalliseksi, 

rakastetuksi ja jonne tunnet kuuluvasi 

- Paikassa on hyvä olla. Paikka voi olla menneisyydessä, 

nykyisyydessä tai tulevaisuuden unelmissa. Jos ei löydä 

sopivaa turvapaikkaa, voit myös kuvitella sen. 

- Millainen on unelmapaikkasi? Paikan ei tarvitse olla ”tästä 

maailmasta”: se voi olla täysin abstrakti, kuviteltu ympäristö. 

- Jää mielessäsi turvapaikkaan, mitä näet ympärilläsi? 

- Millaisia ääniä siellä on? Vai onko siellä täysin hiljaista? 

- Millaisia tuoksuja siellä on? 

- Keitä muita turvapaikassasi on? 

- Miltä turvapaikka tuntuu kehossasi? 



- Palaa pikkuhiljaa tähän todellisuuteen, avaa silmäsi ja nouse 

hitaasti ylös. 

 Kun harjoite on ohi, keskustellaan sen herättämistä ajatuksista ja 

tunteista 

 Halutessaan tämän voi ottaa myös taiteellisena versiona: Samalla kun 

ohjaaja lukee tekstiä ja taustalla soi musiikkia, nuoret saavat taiteilla 

paperille oman turvapaikkansa. Ohjaaja kannustaa nuoria käyttämään 

mielikuvitustaan rohkeasti. Harjoitteen jälkeen nuoret voivat esitellä 

teoksensa ja voidaan keskustella: miltä harjoite tuntui? ja niin 

edelleen. 

Lähde: Mielenterveys voimaksi -kirja. Muunneltu osin alkuperäisestä. 

 

  



7. KOKOONTUMINEN: LOPETUS 

 

 

TEEMAT: 

 Koko kurssiajan tarkastelu ja muisteleminen 

 Kurssin päättäminen 

 Kurssitavoitteiden läpikäyminen 

 Palautteen kerääminen 

 Ryhmän päättäminen 

 

TAVOITTEET: 

 Nuori tarkastelee mennyttä kurssiaikaa: pohtii, mitä kurssista on ”jäänyt käteen” 

 Nuori osaa arvioida omien kurssitavoitteiden saavuttamista ja koko kurssin 

onnistumista omalla kohdallaan 

 Nuori on kokenut kurssin parantaneen hänen itsetuntemustaan, sekä oppinut 

löytämään omia vahvuuksia ja voimavaroja 

 Nuori on kokenut kurssin aikana voimaantumista 

 

RUNKO: 

1) Fiiliskierros 

 Esimerkiksi: ”Kuvakortit kertovat” 

o Voidaan ottaa sama työskentely, mikä oli ihan ensimmäisessä 

kokoontumisessa – näin ”ympyrä sulkeutuu” (katso harjoitteen ohjeistus 

1. kokoontumisen ”Toiminnallisia harjoitteita” -osiosta) 

o Saavat valita kaksi korttia: 1. Mitä kuuluu ja 2. Fiilikseni kurssin 

päättyessä/Mitä tästä kurssista on jäänyt käteen/Mitä olen oppinut 

o Jokainen kertoo valitsemistaan korteistaan 

 Vaihtoehtoisesti: ”Voimauttavat kysymykset”-kortit 

 

 



2) Aiheen pohjustaminen 

 Kuunnellaan Juha Tapion laulu ”Sinun vuorosi loistaa” (esimerkiksi Spotify, 

Youtube, CD-levy) 

 Pohditaan yhdessä: 

o Mitä ajatuksia laulu ja sen sanat herättävät? 

o Miten tämän laulun sanoma liittyy meihin, tähän kurssiin? 

o Tuleeko muita lauluja mieleen, joissa on sama sanoma: oman sisäisen 

valon löytäminen ja sen loistaminen itselle ja muille? 

 Tämän jälkeen voidaan ottaa ”Voimalauseeni”-harjoite (jos on aikaa) 

 

3) Katse tulevaisuuteen – mitä kurssin jälkeen? 

 Katso ”Lopetus” -esitys (Powerpoint) 

 Kerrotaan nuorille kurssin ”viimeiset vinkit” (Powerpoint), voidaan samalla 

keskustella 

 Harjoitteita ja tehtäviä, esimerkiksi (voi ottaa yhden tai useamman, riippuen 

aikataulusta) 

o ”Minun tulevaisuuteni” -tehtävä (monisteet), joka voidaan purkaa lyhyellä 

keskustelulla tai sitten jättää tehtävä henkilökohtaiseksi yksilötehtäväksi. 

Jos tehtävää ei tehdä kokoontumisen aikana, nuoria voi kannustaa 

tekemään tehtävän omalla ajalla kotona. 

o ”Kehurinki” 

 

4) Itsearviointi sekä kurssipalautteen antaminen 

 Nuoret ottavat esiin kurssitavoitteet, jotka he muotoilivat ensimmäisessä 

kokoontumisessa. Nuoret saavat arvioida omien tavoitteiden saavuttamista 

(katso ”Omat kurssitavoitteet” -tehtävä, monisteet) 

 Tämän jälkeen nuoret arvioivat kurssin onnistumista omalla kohdallaan 

”Itsearviointi”-tehtävän avulla (monisteet) 

 Kurssitavoitteiden läpikäymisen ja itsearvioinnin jälkeen keskustellaan yhdessä: 

o Mitkä tavoitteet saavutit? 

o Mitä uutta opit kurssin aikana? 

o Kohtasitko/opitko kurssilla yllättäviä asioita? Millaisia? 



o Mitä tavoitteita et taas saavuttanut? Miksi? Millä keinoilla voisit päästä 

tavoitteisiin kurssin päättymisen jälkeen? 

 Lopuksi kerätään palautetta kurssista ”Palautetta post-it-lapuilla” -harjoitteen 

avulla. 

 

5) Todistusten jako 

 Nuorille jaetaan todistukset 

 

6) Yhteistä kivaa tekemistä 

 Ohjaaja ja nuoret aloittivat viimeistään viime kokoontumisen lopussa ideoimaan 

viimeisen kerran yhteistä, kivaa aktiviteettia. Se voi olla esimerkiksi kahvilahetki, 

keilaus tai jotain aivan muuta (resurssien mukaan) – mitä nuoret itse haluavat! 

 Yhteisen tekemisen päätteeksi nuoret saavat lähteä kotiin 

 

 

TOIMINNALLISET HARJOITTEET 

 

 Voimauttavat kysymykset 

o Tarvikkeet: ”Hidasta elämää” -sivuston ”Voimauttavat kysymykset” -kortit 

o Missä vaiheessa: Fiiliskierros 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle ”Voimauttavat kysymykset” -kortit. Nuoret 

saavat katsella rauhassa kortteja. 

 Ohjaaja pyytää nuoria valitsemaan korteista sellaisen, josta he 

tykkäävät ja johon he kokevat pystyvänsä antamaan vastauksen 

(tämän kurssin ansiosta). Ainakin yksi kortti pitää valita, saa ottaa 

myös useamman. 

 Kun kaikki ovat valinneet kortin, saa jokainen esitellä korttinsa. 

Vastausta kortissa olevaan kysymykseen ei ole pakko kertoa, jos 

kokee kysymyksen olevan liian henkilökohtainen. 

 

 Voimalauseeni 

o Tarvikkeet: valmiiksi leikattuja Voimalause-lappuja, puikkoliimoja 



o Missä vaiheessa: Fiiliskierros (tähän kannattaa varata enemmän aikaa) 

o Ohjeistus: 

 Ohjaaja levittää pöydälle Voimalause-lappuja 

 Ohjaaja pyytää nuoria valitsemaan 1-3 voimalausetta, joista itse 

tykkää ja jotka puhuttelee jollain tavalla itseään 

 Kun jokainen on valinnut laput, jokainen saa lukea ne ääneen 

 Vinkki: Jos kokoontumisessa on myöhemmin ”Kehurinki”-harjoite, 

voivat nuoret liimata valitsemansa laput kehupaperiin. Muussa 

tapauksessa nuoret voivat laittaa laput kurssikansioon (esimerkiksi 

liimata jonkun monisteen takapuolelle). 

Lähde: Nyyti ry:n ”Ole oman elämäsi tähti” -aineisto, luvun 7 tehtävät. 

 

 Kehurinki 

o Tarvikkeet: paperia, kyniä 

o Missä vaiheessa: Aiheen pohjustaminen 

o Ohjeistus: 

 Istutaan ringissä 

 Ohjaaja jakaa nuorille paperit, ja pyytää heitä piirtämään keskelle 

paperia omakuvan/kirjoittamaan oman nimensä 

 Kun ohjaaja antaa merkin, paperit lähtevät kiertämään myötäpäivään 

– jokainen saa kirjoittaa kehuja ja myönteisiä asioita 

kurssikavereistaan 

 Paperi lähetetään seuraavalle aina ohjaajan merkistä, aikaisemmin 

paperia ei saa laittaa eteenpäin 

 Kun jokainen on kirjoittanut kaikkien papereihin, saa oman paperin 

takaisin, ja pääsee lukemaan kehuja, joita muut ovat kirjoittaneet 

hänestä 

 Kehupaperin saa laittaa omaan Elämäntaitokurssikansioon, muistoksi 

kurssikavereista ja –ajasta 

 

 Palautetta post-it-lapuilla 

o Tarvikkeet: erivärisiä post-it-lappuja, fläppipapereita ja kartonkeja, 

kysymyksiä 

o Missä vaiheessa: Kurssipalautteen kerääminen 



o Ohjeistus: 

 Pöydälle on laitettu isoja fläppipapereita/kartonkeja, jossa jokaisessa 

lukee jokin kysymys. Vaihtoehtoisesti paperit/kartongit voi kiinnittää 

seinään eri puolille tilaa. 

 Nuoret saavat ottaa erivärisiä post-it-lappuja. Lappujen värit 

symboloivat eri asioita: esimerkiksi keltainen voisi olla ”Erinomainen 

(9-10)”, pinkki ”Hyvä (7-8)” ja ”Välttävä (4-6)”. 

 Nuoret saavat laittaa kunkin kysymyksen kohdalle sen värisen post-it-

lapun, joka kuvastaa parhaiten hänen omaa mielipidettään. 

 Kysymyspapereiden lisäksi voi olla yksi tyhjä paperi, johon nuoret 

saavat vapaasti kirjoittaa kurssiin liittyvää palautetta: risuja, ruusuja, 

kiitokset, kehut ja niin edelleen. Tämän voi myös vaihtoehtoisesti 

tehdä yksilötyönä, jolloin jokaiselle jaetaan A4-paperi ja he kirjoittavat 

ajatuksiaan siihen. Ohjaaja kerää laput lopuksi itselle talteen. 

 Kysymykset (ehdotuksia): 

- Mielestäni kurssi oli kokonaisuutena… 

- Kurssilla tykkäsin: 1. keskusteluista, 2. monisteiden tehtävistä, 

3. toiminnallisista harjoitteista (paperiin on piirretty kolme 

laatikkoa, nuoret laittavat jokaiseen laatikkoon sen värisen 

post-it-lapun joka kuvastaa omaa mielipidettä) 

- Pystyin jakamaan ajatuksiani ja tunteitani 

- Teemat (paperiin on piirretty viisi laatikkoa, joiden yläosaan on 

kirjoitettu kokoontumisten teemat. Nuoret antavat arvosanan 

jokaisesta teemasta post-it-lapun muodossa) 

- Tästä kokoontumisesta sain kaikista eniten irti/Tässä 

kokoontumisessa opin paljon uutta (paperiin on piirretty viisi 

laatikkoa, kullekin teemalle oma. Saa valita yhden tai 

useamman teeman, joihin laittaa keltaisen parhaimman 

arvosanan post-it-lapun muodossa) 

 

 

 

  



VOIMALAUSEET 

 

 
 
BE AWESOME 
 

 
ELÄ ELÄMÄÄ 
ITSESI VUOKSI, 
ÄLÄKÄ MUIDEN 
VUOKSI 
 

 
 
DO WHAT YOU 
WANT! 

 
NAUTI ELÄMÄN 
PIENISTÄ 
HETKISTÄ 

 
JOS ET USKO 
IHMEISIIN, EHKÄ 
OLET 
UNOHTANUT ETTÄ 
SINÄ OLET YKSI. 
 

 
ÄLÄ SURE 
SÄRÖJÄSI: NE 
TEKEVÄT 
SINUSTA 
TÄYDELLISEN 

 
 

ELÄKÄÄMME JA 
RAKASTA-
KAAMME! 

 
 
JOKAINEN ON 
OMAN ELÄMÄNSÄ 
PÄÄHENKILÖ 

 
ELÄ, NAURA JA 
NAUTI! 
 

 
ELÄMÄ ON LAHJA. 
ELÄ SEN 
MUKAAN. 
 

 
KAIKKI 
JÄRJESTYY! 
ELÄMÄ KANTAA. 

 
OLE OMA, IHANA 
ITSESI 

 
 
KUUNTELE 
SYDÄNTÄSI 
 

 
 
ELÄMÄ ON 
IHANAA! 

 
EHKÄ MINUT ON 
LUOTUKIN VAAN 
ELON HUOLIA 
HUKKAILEMAAN! 
 

 
MINÄ OLEN HYVÄ 
JUURI 
TÄLLAISENA 

 
ELÄMÄ ON 
LAIFFII! 
 

 
EI SIKSI ETTÄ 
TÄYTYY, VAAN 
SIKSI ETTÄ SAAN. 
 

 
ELÄMÄSSÄ 
PÄRJÄÄ, KUNHAN 
USKOO ITSEENSÄ! 

 
TIEDÄ ARVOSI, 
NIIN LÖYDÄT 
ONNESI. 

 
 
OPETA MIELESI 
NÄKEMÄÄN 
KAUNEUTTA 
KAIKKIALLA 

 
 
LUO ITSELLESI 
ELÄMÄ, JOKA 
TUNTUU HYVÄLTÄ 
SISÄLTÄPÄIN 
 

 
 
ÄLÄ SANO ”EHKÄ”, 
JOS HALUA SANOA 
”EI” 

 
OTA AINA AIKAA 
SILLE, MIKÄ SAA 
SINUT 
ONNELLISEKSI JA 
KOKEMAAN 
OLEVASI ELOSSA 
 

 
HIDASTA ELÄMÄÄ 
 

 
OTA LÖYSIN 
RANTEIN 
 

 
ALL YOU NEED IS 
LOVE 

 
OTA VASTAAN 
ILO! 

 
KUN AIKA ON 
OIKEA, ASIAT 
KYLLÄ ETENEVÄT 
 

 
ITSENSÄ 
RAKASTAMINEN 
EI OLE 
ITSEKKYYTTÄ 

 
ELÄMÄ ON 
PIIRTÄMISTÄ 
ILMAN 
PYYHEKUMIA 

 
OLET MAHTAVA – 
MUISTA SE 



 
ETHÄN PILAA 
HYVÄÄ PÄIVÄÄ 
AINAKAAN 
EILISEN JA 
HUOMISEN 
VUOKSI? 
 

 
JOS AINA YRITÄT 
OLLA NORMAALI, 
ET SAA KOSKAAN 
TIETÄÄ, KUINKA 
UPEA OLET. 

 
OLE ANANAS: 
SEISO SUORANA, 
KANNA KRUUNUA 
JA OLE SISÄLTÄ 
MAKEA 

 
VARMIN TAPA 
PELASTAA 
MAAILMA ON YKSI 
HYMY 
KERRALLAAN. 

 
 
KAIKKI ON 
MAHDOLLISTA! 
 

 
ÄLÄ TEE 
ONGELMIA 
ASIOISTA, JOITA 
NE EIVÄT OLE 
 

 
VAPAUDELLA EI 
OLE ARVOA, JOS EI 
OLE VAPAUTTA 
TEHDÄ VIRHEITÄ 

 
 
KYLLÄ VIRHEET 
ON TEHTÄVÄ ITSE 

 
 
 
HAKUNA MATATA! 
 
 

 
 
NYT ON SINUN 
VUOROSI 
LOISTAA! 

 
 
OLE ITSELLESI 
ARMOLLINEN 

 
JOS ELÄMÄ 
ANTAA 
SITRUUNOITA, 
PIDÄ NE: NO HEI, 
SAIT NE 
ILMAISEKSI! 
 

 
 
RAKASTA JA TEE 
MITÄ TAHDOT 
 
 

 
ELÄMÄ ON 
HELPPOO SILLOIN 
KUN ON JOKU 
JOSTA PITÄÄ KII 
 

 
 
ELÄMÄ ON TÄSSÄ 
JA NYT 

 
ROHKEUTTA ON 
HYVÄKSYÄ OMAT 
HEIKKOUTENSA 

 
 
 
KYLLÄ SE 
AURINKO 
PAISTAA 
RISUKASAANKIN 
 

 
 
TÄNÄÄN ON HYVÄ 
PÄIVÄ! 

 
 
 
IHANIA ASIOITA 
TULEE 
TAPAHTUMAAN 

 
EPÄRÖINNIN 
KYNNYKSELLÄ 
KYSY KUINKA 
PALJON 
ROHKEUTTA 
USKALLAT 
TÄNÄÄN JÄTTÄÄ 
KÄYTTÄMÄTTÄ?  
 

 

Osa voimalauseista on otettu Nyyti ry:n ”Ole oman elämäsi tähti” -aineistosta sekä 

”Hidasta elämää” -sivustolta. 

 

 

 

 


