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ActionTrack: Ryhmäytyminen 
 

 

1. Nimi ja liike: Tämä rasti toteutetaan "laiva on lastattu -idealla". Ensimmäinen 
henkilö kertoo nimensä ja keksii liikkeen, jonka kaikki toistavat. Kierros jatkuu niin, 
että seuraavat henkilöt toistavat ensiksi edeltävät nimet ja liikkeet, kunnes 
viimeisenä kerrotaan oma nimi ja näytetään uusi liike. Kaikki toistavat liikkeet. 
Videoikaa vastaukseksi kierros, jossa kerrotte nimenne ja teette valitsemanne 
liikkeet järjestyksessä. Tässä ei tarvitse enää toistaa aikaisempien nimiä tai liikkeitä! 

 
2. Kerro itsestäsi: Kertokaa itsestänne jokin asia toisillenne, jota muut eivät vielä 

tiedä. Ottakaa tämän jälkeen tiimikuva ryhmästänne. 
 

3. Mikä meitä yhdistää?: Mikä tekijä (luonteenpiirre, harrastus, asia josta pidätte 
yms.) yhdistää teitä kaikkia? Kirjoittakaa vastaukseksi kolme yhdistävää tekijää 
ryhmästänne. 

 
4. Ympäristö haltuun: Valitkaa ympäriltänne jokin asia, joka kuvastaa ryhmäänne tai  

josta pidätte. Ottakaa siitä kuva ja kirjoittakaa, miksi valitsitte juuri tämän. 
 

5. Taideteos: Etsikää ympäristöstä asioita, joita voitte ottaa mukaan (kivet, lehdet, 
oksat, kasvit, kävyt yms.). Muodostakaa näistä yhteinen taideteos, antakaa sille 
nimi ja ottakaa siitä kuva. 

 
6. Millainen on hyvä ryhmä? Hyvässä ryhmässä kaikkien on hyvä olla. Vastatkaa 

väittämiin siitä, millainen on hyvä ryhmä. Voitte valita useita vaihtoehtoja. 
 

Jokainen voi olla oma itsensä ja tulee arvostetuksi sellaisena kuin on. 
Ryhmässä on yksi tai muutama henkilö, joka on eniten äänessä ja muut 
kuuntelevat. 
Kaikki ovat tasavertaisia ja kaikkia rohkaistaan kertomaan mielipiteensä ja jokaista 
kuunnellaan. 
Kaikkien tulee olla samanlaisia ja olla samaa mieltä asioista. Eri mieltä olevia ei 
oteta huomioon. 
Ryhmän ilmapiiri on turvallinen, vapautunut, motivoitunut ja tavoitteellinen. 
Ryhmäläiset voivat oppia toinen toisiltaan. 
Ongelmanratkaisu tapahtuu kuulemalla kaikkien mielipiteitä ja jokaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. 
Ryhmä on jakautunut pienempiin ryhmiin, joissa toimitaan keskenään. (Väärin) 
Kenenkään ei tarvitse kokea itseään ulkopuoliseksi, vaan jokainen otetaan mukaan.  

 
Mitä muita hyvän ryhmän määritelmiä keksitte? 

  
7. Ongelmanratkaisu: Matkalla kaupunkiin 
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Mies oli matkalla kaupunkiin ja häntä vastaan tuli kärry, jota veti kaksi hevosta ja 
ohjasi kaksi miestä. Lavalla oli seitsemän naista joilla jokaisella oli kori. Jokaisessa 
korissa oli kissa, ja jokaisella kissalla oli 3 pentua. Kärryjä seurasi toinen kärry jota 
veti yksihevonen ja ohjasi yksi mies. Kärryn lavalla oli 13 possua.  

 
Kuinka monta elävää olentoa oli matkalla kaupunkiin? 

 
8. Ryhmän vahvuudet: Millaisia vahvuuksia ryhmässänne on? Missä olette hyviä?  

Voitte kehua itseänne tai toisianne ja pohtia, mikä tekee teidän ryhmästänne 
erityisen. Kirjoittakaa vastauskenttään, millaisia asioita löysitte ryhmästänne? 

 
9. Tarinan muodostus ja Still-kuva: Tehtävässä on tarkoitus muodostaa yhteinen 

tarina niin, että jokainen jatkaa sitä sana kerrallaan. Lopuksi muodostetaan tarinaan 
liittyvä yhteinen Still-kuva eli pysäytetty kohtaus, josta yksi ottaa kuvan. Lisätkää 
vastaukseksi kuva ja pieni kuvaus siitä, mitä kuvassa tapahtuu. 

 
Tarina alkaa sanoilla ”Olipa kerran”. 

 
10. Kuka ryhmästänne… 

 
Kuka tai ketkä ryhmästänne sopisivat parhaiten kuvaukseen? 

 
Pelaa mielellään jalkapalloa 
On syntynyt kesäkuussa 
On hyvä matematiikassa 
Pitää kissoista 
Osaa puhua espanjaa 
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