
TOISEN ASTEEN 
RYHMÄYTYSPAKETIT



Ryhmäytyspaketti

Tämä ryhmäytyspaketti on tuotettu Joensuun Nuorisoverstas ry:n Mission Possible-
kehittämishankkeessa. Hanketta on rahoittanut aluehallintovirasto. Tässä koottuna hankkeessa
toimiviksi havaittuja ryhmäytysmalleja toiselle asteelle ammattikouluille sekä lukiolle. 

 
Ryhmäytyspaketti on tarkoitettu tueksi ammattilaisille niin nuorisotyössä kuin oppilaitoksissa. Näitä voi
käyttää apuna esimerkiksi oman organisaation tarpeisiin ryhmäytysten suunnittelussa.

 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä ja toivottavasti löydät uusia ideoita oman työn ja nuorten tueksi!
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Ryhmätyötaitojen tukeminen, ryhmän välisen  
 vuorovaikutuksen tukeminen ja positiiviset
osallisuuden kokemukset ryhmässä

TOIMINNALLISET HARJOITTEET

RYHMÄYTYS
OSANA
TURVALLISEN
RYHMÄN
SYNTYMISTÄ

Kannustava oppimisympäristö ja yhteen kuuluvuuden
tunne ryhmässä tukee opintoihin kiinnittymistä sekä
ennaltaehkäisee kiusaamista

LUOKKAHENGEN VAHVISTAMINEN

Opettajien ja oppilaiden välisen suhteen tukeminen
on tärkeää myös tilanteissa joihin ei sisälly arviointia

RYHMÄNOHJAAJA/ OMAVALMENTAJA
MUKANA

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja etsiminen
tukee myönteisen minäkuvan kehittymistä

VAHVUUDET ESIIN
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Ryhmäytyksessä on tärkeää olla ryhmän oma
ohjaaja/opettaja aina ja lisäksi mukana voi
olla myös koulun/oppilashuollon henkilökuntaa  
esittäytymässä ja ryhmäyttämässä. (esim.
kuraattori tai psykologi)

Ennen ryhmäytystä on sovittava pvm ja aika
sekä toiveet ryhmänohjaajan/opettajan
kanssa. Varmistetaan opiskelijamäärä sekä
kartoitetaan tilat ja laitteet toteutusta varten.

YHTEISTYÖ OPPILAITOKSEN
KANSSA
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Lukuvuonna on mahdollista
jatkaa ryhmäytyksiä ryhmän
tarpeiden mukaan, esim. luokan
opiskelijoiden väliset haasteet,
kiusaamistilanteet tai uuden
opiskelijan tulo luokkaan.

JATKOTYÖSKENTELY:



POP-UP PISTE,
LUOVA
LUOKKAKUVA-
HARJOITE

30  MIN

MEIDÄN
LUOKKA- JA
OMAT
VAHVUUDET-
HARJOITE
PARI-
HAASTATTELU 

1  2  TUNTIA
SIS.1
TAUKO

TUNTI

MINKÄ
VALITSET?-

PARI-
HAASTATTELU

      HARJOITE

1  TUNTI
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RYHMÄYTYSPAKETIT:

KAUPUNKI-
SUUNNISTUS/
CITYTOUR 

2-4  
 TUNTIA

MEIDÄN
LUOKKA- JA
OMAT
VAHVUUDET-
HARJOITE



1

Esittely, ohjeistus tehtävään sekä
ryhmiin jako.

ALOITUS 2 LUOVA 
LUOKKAKUVA

3 LOPETUS

POP-UP-RASTI 
RYHMÄYTYSPÄIVÄT
TAPAHTUMISSA

 

Opiskelijat pohtivat ryhmässä 5
asiaa mitkä vaikuttavat hyvän
luokkahengen syntymiseen.
Lisäksi etsitään vahvuuskorttien
avulla oman vahvuuden. Omat
vahvuudet sekä 5 asiaa kirjataan
liitutauluille, jonka jälkeen ryhmät
piirtävät vielä ryhmänohjaajan/
muun lähiaikuisen toiselle
liitutauluille. 

E
S

IM
.

30 MIN 

kuva  1

kuva  2
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Harjoitteen purku eli
liitutaulut kootaan yhdeksi
kokonaisuudeksi ja siitä
otetaan kuva opiskelijoille
sekä ryhmänohjaajalle/
omavalmentajalle
muistoksi. Palaute



1
Esittäytyminen sekä aikataulun
ja ohjeistuksen kertominen.
Opiskelijoiden jakaminen
pienryhmiin. 

ALOITUS 2
Pienryhmätyöskentely aiheista:
millaiseen luokkaan/ryhmään on
mukava tulla, mitkä asiat siihen
vaikuttavat sekä millainen on hyvä
luokkakaveri. Pohdintojen purku
digitaaliselle Jamboar-taululle.
Seuraavaksi omien voimavarojen
etsiminen korttien avulla sekä
niiden lisääminen Jamboardiin. 

MEIDÄN LUOKKA 3
Tehtävän purku yhdessä
Jamboar-taulun avulla. Alusta
jää   omavalvojan/-
valmentajan käyttöön, joten
siihen voi palata sekä
muokata myöhemmin.
Palaute. 

LOPETUS

RYHMÄYTYSPAKETTI 
RYHMÄYTYSPÄIVÄT
TAPAHTUMISSA
JATKUVAN HAUN RYHMÄT
KESKEN LUKUKAUDEN

 

1 TUNTI E
S

IM
.
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1

Esittäytyminen sekä
aikataulun ja
ohjeistuksen
kertominen. 

ALOITUS 2

Ohjaaja on valmistellut 5-7
kysymystä opiskelijoille,
vastausvaihtoehtojen mukaan
liikutaan luokassa A,B ja C
vaihtoehtojen kohdalle.
Harjoitteessa on mukana myös
opettaja sekä ohjaaja.
 

MINKÄ VALITSET-
HARJOITE

RYHMÄYTYSPAKETTI RYHMÄYTYSPÄIVÄT
TAPAHTUMISSA
JATKUVAN HAUN RYHMÄT
KESKEN LUKUKAUDEN

 

1 TUNTI E
S

IM
.

4
Lopuksi pyydetään
opiskelijoilta palautteet sekä
harjoitteiden jälkeinen "fiilis "
esim. peukku ylös tai alas
tyylisellä kysymyksellä.

LOPETUS3

Opiskelijoiden jakaminen pareihin
Parihaastattelun tekeminen sekä
haastateltavan esittely muulle
luokalle. Omavalmentajan/ -
ohjaajan esittely esimerkkinä,
jonka jälkeen opiskelijat
esittelevät luokkakaverin muulle
luokalle haastattelulomakkeen
avulla. 

PARIHAASTATTELU
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2

Pienryhmätyöskentely aiheista:
millaiseen luokkaan/ryhmään on
mukava tulla, mitkä asiat siihen
vaikuttavat sekä millainen on hyvä
luokkakaveri. Pohdintojen purku
Jamboar-taululle. Seuraavaksi
omien voimavarojen etsiminen
korttien avulla sekä niiden
lisääminen Jamboardiin. 

MEIDÄN LUOKKA 4

Tehtävän purku yhdessä
Jamboar-taulun avulla.
Alusta jää 2 lukuvuodeksi
omavalvojan/-valmentajan
käyttöön, joten siihen voi
palata sekä muokata
myöhemmin. Palaute. 

LOPETUS

RYHMÄYTYSPAKETTI 
 

ALOITTAVIEN RYHMIEN RYHMÄYTYS
RYHMÄYTYSPÄIVÄT
JATKUVAN HAUN RYHMÄT KESKEN
LUKUKAUDEN

 

2 TUNTIA sis. 1 tauon E
S

IM
.

3

Opiskelijoiden jakaminen pareihin
Parihaastattelun tekeminen sekä
haastateltavan esittely muulle
luokalle. Omavalmentajan/ -
ohjaajan esittely esimerkkinä,
jonka jälkeen opiskelijat esittelevät
luokkakaverin muulle luokalle
haastattelulomakkeen avulla. 

PARIHAASTATTELU1

Esittäytyminen sekä
aikataulun ja
ohjeistuksen kertominen.
Opiskelijoiden jakaminen
pienryhmiin.

ALOITUS
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1
Opiskelijoiden jakaminen
ryhmiin, sovelluksen aktivointi
PIN-koodilla sekä ohjeistus.

ALOITUS 2
Rastitehtävien suoritus
pienryhmissä/pareittain Seppo.io
sovelluksen avulla. Kesto riippuu toiveista
sekä ryhmän tarpeista esim.kaupunkiin
tutustuminen, kouluympäristö tms. 

RASTIEN SUORITUS 3
Suunnistuksen päätyttyä tulosten
laskeminen, voittajajoukkueen
julkistus sekä opiskelijoiden palaute.
Suunistuksen voi tehdä ilman
pisteytystä.

LOPETUS

KAUPUNKISUUNNISTUS/
CITYTOUR JOENSUUSSA

RYHMÄYTYSPÄIVÄT
TAPAHTUMISSA
ULKOMAALAISET OPISKELIJAT
VIERASPAIKKAKUNTALAISET OPISKELIJAT

 E
S

IM
.

Toteutetaan Seppo io.sovelluksella ryhmän tarpeisiin, ota yhteyttä ja kerro toiveet sekä ryhmän
tarpeet! (Kaupunkiin tutustuminen, ryhmäytysharjoitukset opiskelijoille, liikuntapaikat jne.)
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OHJAAJAN MUISTILISTA JA OHJEISTUKSET 

VARAA VALMISTELUIHIN SEKÄ KULKEMISEEN RIITTÄVÄSTI AIKAA

OLE LÄSNÄ JA SEURAA PIENRYHMIEN TOIMINTAA, AUTA TARVITTAESSA ETEENPÄIN

TYÖPUHELIN OHJAAJALLA AINA MUKANA, VARMISTA KOULUKOHTAINEN
YHTEYSHENKILÖ, JOHON VOI OLLA YHTEYDESSÄ TARVITTAESSA

PYYDÄ ARVIO RYHMÄN KOOSTA! OPISKELIJAMÄÄRÄT TARVITSEE ESIM.
TARVIKKEIDEN HANKKIMISEEN

NETTIYHTEYS OMAAN TIETOKONEESEEN TARVITTAESSA. PYYDÄ
VIERAILIJATUNNUKSET/ WIFIN SALASANA KOULUN YHTEYSHENKILÖLTÄ.

PALAUTTTEEN KERÄÄMINEN TÄRKEÄÄ, VOIT KÄYTTÄÄ PALAUTTEEN PYYTÄMISEEN
ESIM. FIILISJANAA TAI  PEUKKU YLÖS TAI ALAS. DIGIPALAUTTEEN KERÄÄMINEN QR-
KOODIN AVULLA PIDEMMISSÄ HARJOITTEISSA.
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TARVIKKEET: Liitutaulut, liidut, vesikippo,
taulujen puhdistusliinat/sienet sekä palautteen
keräykseen materiaalit.

VALMISTELU: Aikataulujen sopiminen,
tarkasta koululta tila / paikka rastille, varmista
yhteyshenkilö koululta päivän aikana +pyydä
ohjeistus mikäli tarvitsee ohjata ryhmä
seuraavalle rastille.

Alkuvalmistelut: Liitutaulut sekä liidut esim.4
kohtaan tilassa, jos käytät vahvuustauluja tai
kortteja asettele ne halutulla tavalla. Ennen
ryhmän tuloa kirjoita yhdelle liitutaululle
ryhmätunnus (esim 1b).

 

Esittäytyminen ja kerrotaan tuleva harjoite/harjoitteet ja aikataulu.
Opiskelijat jaetaan pienryhmiin (3-8 opiskelijaa).
Annetaan ryhmille ohjeistus: jokainen ryhmä kirjoittaa omaan
liitutauluun min.5 asiaa mitkä vaikuttavat hyvään ryhmähengen
syntymiseen. Lisäksi jokainen käy etsimässä vahvuuskorteista
sopivan vahvuuden ja myös ne kirjoitetaan liitutauluille. 
Lopuksi taulut kootaan ryhmäntunnuksen ympärille ja otetaan kuva
muistoksi, mikäli lisäharjoitteelle ei jää aikaa. (Kuva 1)                                         
Anna ohjeistus tarvittaessa seuraavalle rastille.

Ryhmillä on yksi lisä liitutaulu, tavoitteena piirtää ryhmänohjaaja tai
muu aikuinen. Ryhmille jaetaan esim. pää, keskivartalo ja jalat.
Jokainen ryhmä taiteilee oman osan ryhmänohjaajasta ja nämä
kootaan taulujen viereen hahmoksi. (kuva 2)
Lopuksi kokonaisuudesta otetaan kuva muistoksi ja lähetetään
ryhmänohjaajalle/omavalmentajalle, joka voi jakaa sen omalle
ryhmälle.

LISÄHARJOITE (aikaa menee noin 10 min)

LUOVA LUOKKAKUVA-HARJOITE
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Meidän luokka harjoite TARVIKKEET: Tietokone, ryhmäkohtainen
Jamboard-pohja, vahvuuskortit, paperia sekä
kyniä ja palautteen keräykseen materiaali.

VALMISTELU: Aikataulujen sopiminen
(ryhmänohjaaja mukana ryhmäytyksessä),
luokkatila, jossa saa tietokoneen näytön
yhdistettyä taululle, Google Jamboard-pohjan teko
ryhmälle. -> kolme sivua ja jokaiselle oma otsikko;
"Mitkä asiat vaikuttavat hyvän ryhmähengen
syntymiseen"," Miten hyvä luokkakaveri toimii" ja "
Meidän luokan vahvuuksia"

OTA HUOMIOON: Jamboardia varten tarvitsee
oppilaitoksessa nettiyhteyden, pyydä tarvittaessa
vierailijatunnukset tai varmista netin jakaminen
omasta puhelimesta. 

Linkki jaetaan myös ryhmänohjaajalle sähköpostiin
jatkokäyttöä ja opiskelijoille jakamista varten.
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MEIDÄN LUOKKA HARJOITTEEN
PYSTYY MYÖS TEKEMÄÄN EIDIGITAALISENA VERSIOINA.

Esittäytyminen ja aikataulun kertominen. 
Opiskelijoiden jako pienryhmiin (3-7 opiskelijaa) sekä
opiskelijoille paperin ja kynien jakaminen.
Annetaan ryhmille ohjeistus: opiskelijat pohtivat ja kirjoittavat
pienryhmissä viisi asiaa, jotka vaikuttavat hyvän
ryhmähengen syntymiseen. Kierrä ryhmiä ja auta tarvittaessa
eteenpäin. Aika per kysymys 10 min. Tämän jälkeen jokainen
ryhmä kertoo kirjaamansa asiat ja ohjaaja lisää ne Jamboar-
taululle, joka on heijastettu koko luokalle näkyväksi. Samalla
tavalla käydään läpi kysymys: Miten hyvä luokkakaveri
toimii?
Apukysymyksinä voi käyttää: Millaisessa luokassa on hyvä ja
mukava olla? Miten luokkakaveri ei käyttäydy? Millaisessa
ryhmässä on hyvä olla? 
Ohjaaja levittää luokkaan vahvuuskortit, joista seuraavaksi
jokainen käy valitsemassa oman vahvuuden. Nämä lisätään
myös Jamboardiin  "Meidän luokan vahvuuksia"- sivulle. 
Koko harjoitteen purku ja voidaan sopia, että tauluun tulleet
asiat toimivat tämän luokan toimintaperiaatteina. (Vaatii
ryhmänohjaajan läsnäolon harjoitteessa). Lopuksi palaute.

MEIDÄN LUOKKA-HARJOITE



ESIMERKIT VALMIISTA JAMBOARD TAULUISTA:
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Ohjaajan ohjeistus
Esittäytyminen ja aikataulun kertominen.
Pyydetään opiskelijoita nousemaan ylös sekä siirtymään
tarvittaessa A,B ja C- lappujen luokse. (harjoitteen voi tehdä
myös ulkona)
Ohjaaja kysyy kysymykset sekä antaa vastausvaihtoehdot ja
kaikki, myös ohjaaja sekä muut ryhmän aikuiset liikkuvat mukana
omille vastausvaihtoehdoilleen.
Harjoitteen aikana voidaan ihmetellä kunkin valintoja, esim. jos
jossain kysymyksessä suurin osa on tietyssä vaihtoehdossa.
Palaute tai toinen harjoitus.

MINKÄ VALITSEN-HARJOITE
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TARVIKKEET: A, B ja C- isoina tulosteina tms.
sekä kysymyslappu. Palautteen keräämisen
materiaali.

VALMISTELU: Tilan varmistaminen, esim.
ahtaassa tilassa käytävä tai ulkotila hyvällä 
säällä voi olla parempi vaihtoehto. Aikataulujen
sopiminen, tarvikkeiden koonti/ tulostus.

OTA HUOMIOON: 
Riippuen ryhmästä alkuun voi mennä aikaa
ryhmän aktivoimiseen, että harjoitetta päästään
aloittamaan. Ryhmän aikuisten esimerkki sekä
heittäytyminen mukaan on tärkeää! 

 



Ohjaajan ohjeistus
Esittäytyminen ja aikataulun kertominen.
Ohjaaja jakaa luokan pareihin, toivottavaa olisi että parit eivät
tuntisi toisiaan hyvin ennestään. Opettajat ja ohjaajat osallistuvat
myös haastatellen toisiaan.
Pareille jaetaan omat parihaastattelulomakkeet sekä kynät. 
Parit haastattelevat vuoronperään toisensa käyttäen
haastattelulomaketta ja parin vastaukset täytetään
lomakkeeseen. Aikaa noin 10-20 min, riippuen syntyykö pareille
keskustelua.
Ohjaaja sekä ryhmänohjaaja/kuraattori tms muodostavat parit ja
toteuttavat haastattelun samalla tavalla.
Kun haastattelut on tehty ohjaajat aloittavat esimerkillä
esittelemällä parinsa ja kertovat aikataulusta riippuen ainakin
yhden asian paristaan. Seuraavaksi ryhmäläiset esittelevät oman
parinsa.  
Lopuksi lomakkeet vaihdetaan ja jokainen saa oman version
muistoksi. 
Palaute tai toinen harjoitus.

PARIHAASTATTELU
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TARVIKKEET:Parihaastattelulomak-
keet tulostettuna kaikille, kyniä,
palautteen keräykseen materiaali.

VALMISTELU: Aikataulujen
sopiminen, tarvikkeiden koonti sekä
tulostus, ryhmäkoon varmistaminen.

OTA HUOMIOON: 
Ohjaajien esimerkillä on voimaa!
Tarvittaessa alkuun on hyvä kiertää
pareja ja varmistaa, että kaikki ovat
päässeet alkuun. 

 



Ohjaajan ohjeistus
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TARVIKKEET: Tietokone ja puhelin.

VALMISTELU: Aikataulujen sopiminen, 
seppo.io ohjelmalla tehty suunnistus
valmiiksi;rastit sekä tehtävät.

Alkuvalmistelut: Ryhmän ohjeistus
esim.opettajan avulla. Tarvitaan sään
mukainen varustus ja 1 toimiva puhelin
per ryhmä.

OTA HUOMIOON: Yhteydet saattavat
pätkiä puhelimissa, muista antaa
numero mistä ohjaajan tavoittaa ja
ohjeistuksessa on myös hyvä
korostaa mitä tehdä jos yhteys
häviää tai sovellus ei toimi. Sää
varaus.

 

Esittäytyminen ja harjoitteen aikataulun kertominen.  
Opiskelijoiden jako ryhmiin (tämän voi jo sovitusti tehdä ennakkoon yhteyshenkilön kautta).
Suurempien ryhmien kanssa (esim. kaikki 1 vuoden opiskelijat) ohjeistuksen voi tehdä myös
opettajien avulla. Opettajalle lähetetään ohjeistus ryhmälle, ryhmiin jaosta sekä PIN-koodi.
Tarvittava PIN-koodi ryhmälle; yhdellä ryhmän jäsenellä oltava puhelin jossa sovellusta voi
käyttää.
Rastitehtävien suoritus Seppo.io sovelluksen avulla. Kesto riippuu toiveista sekä ryhmän
tarpeista esim.kaupunkiin tutustuminen, kouluympäristö tms. 

KAUPUNKISUUNNISTUS/CITY TOUR

Mikäli käytettäisiin rastipaikkana esim. Nuorisokeskus Whisperiä, kirjastoa yms. on hyvä olla
yhteydessä paikkaan ja kertoa mitä on tulossa ja pvm+ kellonaika sekä arvio määristä. 
Matkojen pituudet. Vaikka aikaa olisi useampi tunti, ei välttämättä kaikki pysty kävelemään
useita kilometrejä.
Alueen yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen. (esim. ohjaamo, liikuntapaikat jne.)
Ilmaisversio ei toimi, kuin pienen ryhmämäärän kanssa.
Turvallisuus huomioitava, esim. asuntolassa alaikäisiä nuoria, jotka eivät välttämättä ole
liikkuneet paljoa kaupunkiympäristössä.Todella tärkeää varmistaa, että puhelimista ei lopu
akku, ohjaajan yhteystiedot löytyvät sekä Mapsin käytön hallinta. Ettei nuoret esimerkiksi eksy
tai puhelimista lopu akku kesken suunnistuksen, mikäli ohjaajaa ei ole ryhmän mukana.
Tässä apuna voi käyttää myös esim. tutoreita.

RASTIEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA


