
 

 

 
PRO Sos -hankkeen pelipaja 
 
Aika: 18.8.2017 klo 9-14; Me-Talo Espoo 
Kouluttaja: Jouni Piekkari 
Järjestäjät: Tytti Hytti ja Pekko Kähkönen (PRO SOS) 
 
Osallistujina: Espoon hankkeen peliryhmien ohjaajia (sosiaalialan työntekijöitä) (ks. tarkempi kuvaus). 
 
 

Työpajan sisältö 

Tehtävä / harjoite Sisältö Huomioita 

Johdanto ● Esittelykierros. Neljä projektiryhmää ja 
muut vierailijat esittäytyivät 

● Kerrottiin päivän tavoitteet 
● Esiteltiin lyhyesti pelinkehittämisen malli 

(ks. kaavio) 
● KAMU- ja Kepeli-hankkeen opit 

pelinkehittämisessä 
● Turvallisuus, omasta itsestä ja muista 

huolehtiminen (työskentelysopimus) 
● Voimavarojen tunnistus ja toimintakyvyn 

arviointi yhtenä teemallisena juonteena 

Päivän harjoitteita valittiin 
pelillisyyden ja toimintakyvyn 
arvioinnin näkökulmasta. 

Peukunnappaus ks. Kepeli-sivut 
Harjoitteen purku:  
Mitä sinulle tapahtui? Mitä meille tapahtui? 
Oliko harjoitteessa pelin tai leikillisyyden 
elementtejä? 
Puhuttiin yleisesti reflektion merkityksestä 
ryhmätyössä. 

Tavoitteena oli saada osallistujat 
reflektoimaan koettua, ja pitää 
pelillisyyden ja leikillisyyden 
määrittely avoimena; tunnistaa 
pelillisyyden tuntomerkkejä; 
käynnistää ryhmäytyminen. 

Kalabanda -taputus Rytmittävä taputus, jota käytetään 
huomiomerkkinä. 

 

Atomit ja molekyylit ks. kepeli-sivut. Pelillinen keino jakaa osallistujia 
eri kokoisiin ryhmiin. 

Harjoite valittiin juuri sen 
pelillisyyden vuoksi; 
kilpailullisuus/ei-kilpailullisuus 

Sokkosormi Jaetaan osallistujat pareiksi (edellinen harjoite). turvallisuus, lisäohjeistus 

 
 



 

Sormikosketuksessa kuljetetaan paria tilassa. 
(ks. tarkempi ohjeistus) 

harjoitteen aikana, tavoitteena 
aistien herättäminen 

Lapsuuden 
toiveammatti 

ks. Kepeli-sivut 
 
Tämä jätettiin ajan vuoksi pois. 

Esimerkki toimintakyvyn arviointiin 
ja elämänsuunnitteluun 
johdattelevasta kehollisesta 
tutustumisharjoitteesta. Ryhmän 
tuki. 

   

Voimavarabingo ks. alla 
 

Teemaan johdatteleva helppo 
bingo, jossa voi löytää vain oikeita 
vastauksia. Tehtiin pareittain 
tehtävänä harjoitteena, joka 
rohkaisee esim. vähän kieltä 
puhuvia.  
Puhuttiin yksilö vs. 
ryhmäharjoitteista. 
Linkki Pelisujuttajan oppaaseen. 

Talvi/ Asumis/ 
Terveysbingot 

Kokeiltiin eri tyyppisiä bingoja (ks. bingot 
Kepeli-sivulla) 

Arvioitiin bingoihin liittyviä 
kysymyksiä, muotoa, kuvitusta. 
Bingot keskustelun tai 
kielenoppimisen lähtökohtana. 

Tiimiin jako: 
Tiimisloganit 

Kukin tiimi loi itselleen ryhmänimen ja sloganin 
eleellä. Keskustelivat ensin lyhyesti omasta 
tiimihaasteestaan ja teemastaan. 

Tiimihengen luominen; 
ei-kilpailullinen kilpailullisuus; 
ideoiden jakaminen; teeman 
kirkastaminen. 

Omat bingot eri 
aiheilla 

Tuotettiin bingot eri aiheilla. Näitä testattiin ristiin ja 
annettiin palautetta. Pohdittiin sensitiivisyyteen 
liittyviä haasteita. 
 

Ohjattavat itse bingojen ja pelien 
luojina? Vertaisohjaus; 
yhteissuunnittelu; yhteistutkijuus. 

MIeltymysmittari: 
Tykkään/haluaisin 
oppia 

Esiteltiin Mieltymysmittari-kortit. 
1. versio: Valitse kaksi korttia: Mitä osaan/ 

haluaisin oppia. 
2. jako 3 hengen pienryhmiin. Kerrotaan 

kuvan avulla. 

Tehtävä freimattiin Voimavarojen ja 
toimintakyvyn arvioinnin 
tunnistamisen näkökulmasta. 
Myöhemmin jaettiin ryhmille omat 
käytettäväksi. 

Mieltymysmittari:  
NÄyttele kortti 

2. Versio: Valitse salaa yksi kortti. 
Pareittain toinen näyttelee, toinen arvaa, mitä 
kortissa on. 
(ks. Kepeli-sivut) 

 

Mieltymysmittari: Demottiin Mieltymysmittari peliversiona. (ks. 
kepeli-sivut) 

Arvioitiin käyttöä suhteessa 
asiakasryhmiin. 

 
 



 

Arvaa mieltymyksiä 
(Peliversio) 

Lounastauko   

Tupla-pelin demo Esiteltiin kaksoisidentiteettiä tutkiva Tupla-peli 
lyhyellä demolla. 
Kerrottiin tavoite luoda omat Pullonpyöritys-pelit. 
 
ks. Kepeli-sivut 

Olemassa olevien peliformaattien 
käyttäminen. 
Tavoitteena oli nimenomaan lähteä 
tutkimaan TEEMAA ja siihen 
liittyviä kysymyksiä ennenkuin 
lähdetään rakentamaan peliä. Mitä 
pelin pitäisi käsitellä? Tupla-peli 
valmiina formaattina pakottaa 
miettimään teemaa ja siihen 
liitttyviä alaotsikoita (teemoja). 

Pullon 
pyöritys-pelin 
ideointi 

1. Jokainen valitsi abstrakteista kuvakorteista 
(Mythos) kortin, joka kuvaa teemaa, joka 
ko. asiakasryhmälle on keskeinen tai 
olennainen. Yritä eläytyä heidän 
näkökulmaansa esim. heidän käsitteidensä 
kautta. 

2. Omassa pelitiimissä jaa korttisi sisältö 
(tavoitteena irroittautua luovempaan ja 
assosiatiivisempaan ajatteluun ja kuulla 
ensin yksittäiset näkökulmat ennen 
ryhmäkonsensusta) 

3. Kiteytä ryhmän teema. Tee tästä 
keskuskäsite, Pelin nimi. 

4. Mind map: tee 5-7 sanaa, jotka tähän 
aiheeseen liittyvät. Sijoita ne haaroiksi 
peliin. 

5. Tehtävätyypit. Ideoitiin Totuuksia ja 
tehtäviä kuhunkin haarakkeeseen. 

6. Jaettiin muun ryhmän kanssa ja pohdittiin 
pelin etiikkaa ja yhteiskehittämistä. 

7. Rajauksen pohdinta: voiko pelistä lohkaista 
täsmällisemmän aiheen, jos jää liian 
laajaksi? 

8. Pelilaudan ideointi ja visualisointi 
(jatkotyöstöön). 

Voi käyttää mitä tahansa kuvia, 
esim. lehdistä leikattuja. 
Emic (asiakasryhmän omat 
kulttuuriset käsitteet ja 
käsitejärjestelmät) vs. Etic 
(asiantuntijan käsitteistö 
näkökulmat). 
Aiheen rajaus: Pelissä on kyse 
yksittäisestä. Suppilorakenne: 
yleisestä yksityiseen ja takaisin 
yleiseen. Peli sijoittuu draaman 
tapaan yksittäiseen tilanteeseen, 
arkeen, tiettyyn rajattuun 
aiheeseen, jolloin siinä päästään 
syvemmälle.  
Otettiin esimerkkejä liian laajoista 
peleistä vs. kiinnostavista. 

Arviointipiiri (-rinki) ks. Kepeli-sivut 
 
Väitteitä: 

● Minulla oli tänään hauskaa 
● Olen päässyt hyvin käyntiin pelin 

luomisessa 

Pohdittiin samankaltaisen  

 
 



 

● jne. 
● jne. 

Arviointikeskustelu Pohdittiin miten pelit ovat askel laajempaan 
osallistamiseen; tulevaisuusverstaisiin jne. NÄistä 
on esimerkkejä Kepeli-sivujen harjoitteissa (Ideoita 
jatkotyöskentelyyn). 
Sovittiin jatkotyöskentelystä ja 
konsultaatiokerrasta. 

Yksittäiset harjoitteet muodostavat 
syventyviä ketjuja, jotka auttavat 
luovuutta, ryhmäytymistä, 
kielenoppimista vaihe vaiheelta.  

Arviointi-puhekuplat Yksilöpalaute koulutuksesta.  

Materiaalien 
jakaminen 

Ryhmille jaettiin Pelisujuttajan oppaat, 
Mieltymysmittari-pelit ja  

 

Aurinko Päätöksenä tehtiin yhteinen aurinko käsillä (ks. 
Kepeli-sivut?) 

 

 

 
 



 

 
 
 



 

 

Voimavarabingo (Kepeli-hanke) 

 

Tykkää kävellä puistossa. 

 

(Kysy: Tykkäätkö sä 
kävellä puistossa? Jos 
vastaus on ”Joo”, 
merkkaa tähän ruutuun 
rasti x) 

 
 
Tykkää käydä torilla. 

 

Osaa laittaa ruokaa. 

 

On tehnyt 
koristeita juhliin. 

 

Osaa sanoa kiitos 
kolmella kielellä. 

 

 

Tunnistaa, milloin on aika 
mennä nukkumaan. 

 

On yksi harrastus. 

 

Nauraa mielellään. 

 

Tietää miten mennään 
Suomenlinnaan. 

 

 

Osaa uida. 

 

Haluaa oppia jotain 
vierasta kieltä. 

 

Tykkää käydä 
kirjastossa. 

 

On joskus sanonut 
suoraan, miltä tuntuu. 

 

On käynyt kesällä 
jossakin tapahtumassa. 

 

Tykkää soittaa joskus 
puheluita ystävälle. 

 

Osaa käyttää 
google mapsia. 

 

 

Asumisbingo 
 

Tykkäätkö sinä asua 
kerrostalossa? 
 
Hän tykkää asua 
kerrostalossa. 
 
 

Osaatko sinä 
kierrättää? 
 
Hän osaa kierrättää. 
 
 

Oletko kutsunut 
naapurin syömään? 
 
Hän on kutsunut 
naapurin syömään. 
 
 

Oletko ilmoittanut 
naapureille tulevista 
juhlista? 
 
Hän on ilmoittanut 
naapureille tulevista 
juhlista. 

 
 



 

 

Tunnetko vähintään 
kolme naapuria? 
 
Hän tuntee vähintään 
kolme naapuria. 
 
 

Oletko käynyt 
taloyhtiön 
lenkkisaunassa? 
 
Hän on käynyt 
taloyhtiön lenkki- 
saunassa. 
 
 

Oletko osallistunut 
taloyhtiön talkoisiin? 
 
Hän on osallistunut 
taloyhtiön talkoisiin. 

Oletko selvittänyt 
ongelmia naapurin 
kanssa? 
 
Hän on selvittänyt 
ongelmia naapurin 
kanssa. 
 

Asuuko 
taloyhtiössäsi muita 
saamaa kieltä 
puhuvia? 
 
Hänen taloyhtiössä 
asuu muita samaa 
kieltä puhuvia. 
 

Oletko liukastunut 
pihalla? 
 
Hän on liukastunut 
pihalla. 
 
 

Onko sinulla 
autopaikka? (tai oma 
varasto) 
 
Hänellä on autopaikka 
(tai oma varasto) 
 
 

Onko taloyhtiössäsi 
verkkoyhteys? 
 
Hänen taloyhtiössä 
on verkkoyhteys. 
 
 

Oletko joskus 
unohtanut avaimen 
sisälle? 
 
Hän on unohtanut 
joskus avaimen 
sisälle. 
 

Järjestetäänkö 
taloyhtiössäsi 
pihajuhlia? 
 
Hänen taloyhtiössä 
järjestetään 
pihajuhlia. 
 

Oletko joskus ollut 
pihakirppiksellä? 
 
Hän on ollut joskus 
pihakirppiksellä. 
 
 

Oletko saanut joskus 
naapurilta apua? 
 
Hän on saanut joskus 
naapurilta apua. 
 

 
 

 
  

 
 



 

Talvi-bingo 
 
 

Oletko joskus 
luistellut? 
 
Hän on joskus 
luistellut. 
 

Osaatko hiihtää? 
 
Hän osaa hiihtää. 

Oletko liukastunut 
talvella? 
 
Hän on liukastunut 
talvella. 
 
 

Tykkäätkö pitää 
pipoa? 
 
Hän tykkää pitää 
pipoa. 

Käytätkö pitkiä 
alushousuja talvella? 
 
Hän käyttää pitkiä 
alushousuja talvella. 

Oletko kolannut lunta 
pihalta? 
 
Hän on kolannut lunta 
pihalta. 

Oletko tehnyt 
lumiukon, lumilyhdyn 
tai lumilinnan? 
 
Hän on tehnyt 
lumiukon, lumilyhdyn 
tai lumilinnan. 

Tiedätkö mitä on 
nuoska? 
 
Hän tietää, mitä on 
nuoska. 
 
 

Oletko askarrellut 
lumihiutaleen? 
 
Hän on askarrellut 
lumihiutaleen. 

Oletko uinut 
avannossa? 
 
Hän on uinut 
avannossa. 

Oletko laskenut 
pulkalla? 
 
Hän on laskenut 
pulkalla. 

Oletko nähnyt 
huopatossut? 
 
Hän on nähnyt 
huopatossut. 

Tykkäätkö talvesta? 
 
Hän tykkää talvesta. 

Oletko ollut -20 
asteen pakkasessa? 
 
Hän on ollut -20 
asteen pakkasessa. 

Oletko nähnyt, kuinka 
lapset tekevät 
lumienkeleitä? 
 
Hän on nähnyt, 
kuinka lapset tekevät 
lumienkeleitä. 

Oletko istunut ulkona 
nuotiolla talvella? 
 
Hän on istunut ulkona 
nuotiolla talvella. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 

Terveys-bingo 
 
 

Onko sinulta otettu 
verinäyte? 
 
Häneltä on otettu 
verinäyte. 
 
 

Pelkäätkö 
hammaslääkäriä? 
 
Hän pelkää 
hammaslääkäriä. 
 
 

Oletko ollut 
röntgenkuvassa? 
 
Hän on ollut 
röntgenkuvassa. 
 
 

Onko jalkasi tai kätesi 
joskus kipsattu? 
 
Hänen jalkansa tai 
kätensä on joskus 
kipsattu. 
 

Oletko sinä tai tuttusi 
ollut joskus 
ambulanssissa? 
 
Hän tai hänen 
tuttunsa on joskus 
ollut ambulanssissa. 
 

Oletko joskus 
unohtanut 
lääkärinajan? 
 
Hän on unohtanut 
lääkärinajan. 
 
 

Oletko ollut 
päivystyksessä? 
 
Hän on ollut 
päivystyksessä. 
 
 

Syötkö D-vitamiinia? 
 
Hän syö D-vitamiinia. 
 
 

Osaatko antaa 
ensiapua? 
 
Hän osaa antaa 
ensiapua. 
 
 

Oletko ostanut 
laastareita? 
 
Hän on ostanut 
laastareita. 
 
 

Poltatko tupakkaa? 
 
Hän polttaa tupakkaa. 
 
 

Oletko saanut 
influenssa- 
rokotuksen? 
 
Hän on saanut 
influenssarokotuksen 
 

Muistatko mitä 
rokotuksia olet 
saanut? 
 
Hän muistaa, mitä 
rokotuksia on saanut. 
 

Oletko sairastanut 
vesirokon? 
 
Hän on sairastanut 
vesirokon. 
 
 

Oletko varannut 
puhelimitse 
lääkärinajan? 
 
Hän on varannut 
puhelimitse 
lääkärinajan. 
 

Tiedätkö, mitä on 
xylitol? 
 
Hän tietää mitä on 
xylitol. 
 
 

 
 

 
 


