
5. RYHMÄYTTÄMISTOIMIA

5.1. JÄÄN MURTAJIA

1. Oikein vai väärin?

Oletettu aika: 30 minuuttia

Pyydä ryhmää kirjoittamaan post-it-lapuille tai paperinpalalle yksi totuus ja kaksi valhetta heistä
itsestään. Sitten jokainen kiinnittää ko. paperin paitaansa, kiertää ympäriinsä lukemassa toisten
väittämiä ja arvaamassa mikä tiedoista on totta.

Tämä on erinomainen keino koko ryhmälle tutustua toisiinsa paremmin ja ystävystyä.

2. Batman & Robin

Oletettu aika: 20 minuuttia

Tarvitset: merkintäkynän, teippiä, post-it-lapun per henkilö ja listan sanapareista (kuten Batman &
Robin, Laurel & Hardy, pizza & tomaatit, kissa & koira, musta & valkoinen jne.)

Mitä tehdään: Jaa sanaparit ja kirjoita yksi sana yhteen post-it-lappuun. Kiinnitä yksi lappu jokaisen
henkilön selkään. Kerro heille, että heidän tulee kiertää huoneessa ja kysyä kysymyksiä (joihin
voidaan vastata vain kyllä tai ei vastauksella) selvittääkseen mikä sana heillä on selkään
kiinnitettynä. Kun he ovat selvittäneet sanansa, täytyy heidän vielä löytää vastaava pari, istua alas
heidän kanssaan ja löytää 3 asiaa, jotka yhdistää ja 3 asiaa, jotka erottaa heitä.

3. Munan pudotus haaste

Oletettu aika: 20-30 minuuttia

Tarvitset: Raakoja kananmunia, talouspyyhkeitä ja sekalaisen kokoelman toimistovälineitä.

Mitä tehdään: Munan pudotus haaste on laajalle levinnyt peli. Kriittinen ajattelu,
ongelmanratkaisu ja yrittäjähenkisyys ovat tarvittavia taitoja. Sen lisäksi se on hauska aktiviteetti.
Heidän tulee tehdä kananmunalle säiliö toimistovälineistä. Pelin tarkoituksena on olla rikkomatta
kananmunaa, kun se pudotetaan ennalta sovitusta korkeudesta. Kokeilkaa sen pudottamista eri
korkeuksista saadaksenne selvillä lopullisen voittajan.
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5.2. RYHMÄYTTÄMISTOIMIA

1. Talojen rakentaminen

Oletettu aika: 30 minuuttia

Tarvitset: puutikkuja, pikkukiviä, narunpätkiä, liimaa, teippiä, lehtiä, pahvia, pullonkorkkeja, savia
jne.

Mitä tehdään: Jaa henkilöt 3-4 hengen tiimeihin. Anna jokaiselle tiimille erilaiset määrät erilaisia
materiaaleja. Valmistele myös paperilla ohjeet siitä, millaisen rakennuksen jokainen ryhmä tulee
rakentamaan.

Jokaisen ryhmän tulee rakentaa erilaisia ominaisuuksia omaava talo (selitetty paperilla) annetussa
ajassa (10–15 minuuttia): saadakseen aikaiseksi pyydetyt rakennelmat, on heidän neuvoteltava ja
vaihdettava rakennusmateriaaleja keskenään. Lopuksi, he voivat pitää ideapalaverin jaetuista
vaikeuksista, ratkaisukeinoista ja miten tehtyjä töitä voitaisiin parantaa.

2. Yksi kysymys

Oletettu aika: 30 minuuttia

Tiimin johtaja valitsee toiminnan aiheeseen / kohteen. Sitten väki jaetaan pareihin, jotka miettivät
seuraavaa: “Jos etsit yhteistyökumppania humanitääriseen tehtäväämme (selitä mikä se on) ja
voisit kysyä vain yhden kysymyksen, mikä se olisi?” Jokaisella parilla on aikaa sopia oma ideaali
kysymyksensä sopivan kumppanin löytämiseksi. Ongelma voidaan mukauttaa tiimin johtajan
valitsemaan aiheeseen.

Tämä toiminta rohkaisee yhteistyötä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Ennen kaikkea se
harjoittaa tiimiläisiä muodostamaan hyviä kysymyksiä niin, että he voivat saavuttaa loistavia
tuloksia.
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3. Tavoitteena pyramidi

Oletettu aika: 45 minuuttia

Tarvitset: ison paperin palan, kyniä, post-it-lappuja

Mitä tehdään: Kaikki kirjoittavat kansalaisjärjestömme päämäärät ja arvot post-it-lapuille. Sen
jälkeen isolle paperinpalalle, jolle on piirretty suuri kolmio, asetetaan jokainen lappunen riippuen
siitä, kuinka tärkeitä ne ovat järjestössä. Tämä tapahtuu keskustellen jokaisesta teemasta ja
lappusesta. Kun kaikista teemoista on puhuttu, niin ehkä se auttaa ymmärtämään miten paremmin
toimia ja asettaa toimia tärkeysjärjestykseen.

4. Ongelmapuu

Oletettu aika: vähintään 60 minuuttia

Tarvitset: Liitu / valkotaulu tai fläppitaulu papereineen, post-it-lappuja, kyniä.

Mitä tehdään: Tämä toiminto on hyödyllinen ongelmanratkaisussa ja ratkaisun etsimisessä.

Kun ongelmasta on keskusteltu, niin siihen tartuttaessa se (tai avainsanat) kirjoitetaan taulun
keskelle ja ympyröidään puunrungon sisälle.

Post-it-laput jaetaan ihmisille, niin että he voivat selvittää ongelman syitä. Kun syyt on tunnistettu,
lappuset kiinnitetään puun juuristoon. Jokainen syy (tai ryhmä syitä) vastaa yhtä juurta.

Samalla tavalla seuraukset jäljitetään toisiin post-it-lappuihin, jotka kiinnitetään puun latvustoon.
Lappuset voidaan järjestää vastaamaan juuri-oksa -kohtia syy-seuraus-logiikan mukaan.

Prosessin kehitysvaiheen aikana tärkeintä on tekemisen luoma keskustelu. Ihmiset voidaan jakaa
mahdollisesti pareiksi tai kolmen ryhmiksi, jotta saadaan syvempää keskustelua aikaiseksi. Kun
kirjoitat toteamukset ongelmapuuhun, niin sinulle syntyy kuva tilanteesta ja voit aloittaa
keräämään ehdotuksia tulevista toimista, ongelmatilanteeseen puuttumisesta tai miten edetä
kampanjan kanssa tästä eteenpäin kasvuun suunnaten.

Toinen vaihtoehto on muuttaa ongelmapuu ratkaisupuuksi:

kun muutat puuta rakennettaessa käytetyn negatiivisen kielen positiivisiksi väitteiksi, saat
hyödyllisiä apukeinoja päämäärien uudistamiseen. Esimerkiksi “varojen uhrauksesta” tulee
“suuremmat ekonomiset resurssit.”

Viimeinen harjoite voisi olla muotoilla jokainen tekijä positiiviseksi ratkaisuksi. Tietysti on tärkeää
tässä vaiheessa olla mahdollisimman täsmällinen. Myös uusia päämääriä voidaan lisätä. Tässä
tapauksessa voit harkita palaamista alkuun ja lisäämään liitännäisongelmia ongelmapuuhun myös.
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5.3. RYHMÄYTTÄMISTOIMIA VERKOSSA

1. Heidän kengissään

Pariuta organisaation jäseniä, joilla on erilaiset tehtävät. He voivat selittää ja puhua työstään

toisilleen ymmärtääkseen paremmin, mitä toinen tekee. Kun keskustelu on käyty, niin sen jälkeen

he selittävät muulle organisaatiolle parinsa tehtävät verkkokokouksessa. Toisten tulee arvioida,

ymmärsivätkö he esittelyn pohjalta, mitä henkilö tekee organisaatiossa. Tämä toiminta luo siteitä

jäsenten välillä ja saa aikaan parempaa ymmärrystä siitä, miten organisaatio toimii.

2. Got talent!

Jokainen jäsen saa mahdollisuuden tehdä videon tai pienen audiovisuaalisen tuotoksen (podcastin,

PowerPoint esityksen, äänitteen) esitelläkseen yhtä taitoaan. Kaikki jäsenet jakavat esitykset

keskenään ja tutustuvat toistensa taitoihin äänestäen parhaimman esityksen. Jälkeenpäin voimme

miettiä miten näitä taitoja voidaan käyttää organisaation päämäärien tavoittelussa.

Lähteet:

6 Fun Team Building Games That Your Employees Won't Hate.
https://tallyfy.com/team-building-games/

The Complete Guide to Team Building Activities [30+Ideas!].
https://tallyfy.com/team-building-activities/

Problem Tree
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree
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