
Yhteyttä kohti
-yhteispeli
PELIN TARKOITUS
Yhteyttä  kohti  -yhteispelissä  pelaajat  pääsevät

pohtimaan  ja  käsittelemään  emotionaalisen

yksinäisyyden  i lmiötä  eri  näkökulmista  sekä

keskustelemaan  erilaisista  ratkaisuvaihtoehdoista ,

joil la  johdattaa  eri  ti lanteissa  olevia  hahmoja  yhteyttä

kohti .  Yksinäisyyden  vähentäminen  on  pieniä

askeleita ,  joista  jokainen  kerryttää  l isää

mahdollisuuksia  yhteyden  kokemiseen .  Pelissä  ei

kilpail la  toisia  pelaajia  vastaan ,  vaan  kuljetaan

yhteistä  polkua  etsien  ratkaisuja  jokaisen  hahmon

emotionaalista  yksinäisyyttä  sisältävään  ti lanteeseen .   

PELIN TAUSTA

Yhteyttä  kohti  -yhteispeli  on  kehitetty  osana

Osaamiskeskus  Vahvistamon  osall isuus-työtä .

Se  on  tarkoitettu  työvälineeksi  yksinäisyyden

käsittelyyn  ja  vähentämiseen  nuorisotyössä .

Peliä  on  kehitetty  syksyn  2019  aikana  useassa

eri  työpajassa ,  joihin  on  osall istunut  sekä

nuoria  että  nuorisoalan  ammattilaisia .  

Päävastuussa  pelin  ideoinnista ,

kehittämisestä  ja  toteutuksesta  on

ollut  Nuorten  mielenterveysseura

Yeesin  osall isuuskoordinaattori

Emilia  Nikkinen .

Kiitos yhteiskehittämisestä: 
Yeesin  vapaaehtoiset  ja  työntekijät

Homies  Youth  Work  -hanke

Kaupunkiolohuone  Kohtaus  Malmi

Osaamiskeskus  Vahvistamon

työntekijät  ja  harjoitteli jat

 

Alkuperäinen  kuva :  Unsplash
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Peli sisältää
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Ratkaisukategoriat  s.  7
Ominaisuudet  s.  8
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Liite  2 :  Keksikää  l isää  Ominaisuuksia !

Liite  3 :  Keksikää  l isää  Tilanteita !



1. ESIVALMISTELUT

2-4 pelaajaa, 1 ohjaaja (joka voi myös pelata!)
Noin yksi tunti aikaa
Sivut  3-9  tulostettuina

Ominaisuudet  (s .  8)  ja  Tilanteet  (s .  9)  -sivut  täytyy  valmistella

li imaamalla  ne  kartongeille  ja  leikkaamalla  pyöreät  ja  pitkulaiset

osiot  eril leen .

Voitte  tarvittaessa  hyödyntää  myös  Liite-sivuja  2  ja  3  eli  keksiä  l isää

Ominaisuuksia  ja  Tilanteita  peli in .  Niitä  voi  myös  karsia  harkinnan

mukaan  ennen  pelin  aloitusta .

Pelivälineet, jotka valitaan kahdesta vaihtoehdosta:
Vaihtoehto  A  (ohjeet  s .  5) :  Domino-laatat (28kpl) 

Domino-versiossa  1)  laatat  asetetaan  pöydälle  nurinpäin  ja  2)

jokainen  pelaaja  ottaa  itselleen  5-7  laattaa  (määrä  vaikuttaa  pelin

pituuteen ! ) .  Ylimääräiset  laatat  poistetaan  pelistä .  3)  Kukin

valitsee  omistaan  2  laattaa ,  jotka  voi  kääntää  oikeinpäin .  4)  Muut

laatat  asetetaan  vuorotellen  nurinpäin  pöydälle  siten ,  että

muodostuu  mutkitteleva  jono/polku ,  jossa  on  yksi  alku  ja  yksi

loppu .

Vaihtoehto  B  (ohjeet  s .  6) :  Nopat (2kpl) + Pelialusta (Liite 1) + kynä
Noppa-versiossa  käytetään  tulostettua  Pelialustaa ,  muita

esivalmisteluja  ei  tarvita .  

Peli in  tarvitaan :

Pelin aloitus
YHTEYTTÄ KOHTI -YHTEISPELI

2. KEHYSKERTOMUKSEN VALINTA JA HAHMOJEN LUOMINEN

 Valitaan jompi kumpi Kehyskertomus  (s .  4) ,  joka  määrittelee  sen ,  mikä  on

tulevien  hahmojen  yhteinen  toimintaympäristö .  Kehyskertomus  l i ittää  hahmot

tarinall isesti  yhteen .

 Jokainen pelaaja luo hahmon ,  jonka  mentorina  hän  toimii  pelin  aikana .  

Jos pelaajia on kaksi, molemmat  hahmot  saavat  

3 Ominaisuutta (2  arvottu ,  1  valittu)

Jos pelaajia on 3 tai 4, jokainen  hahmo  saa  

2 Ominaisuutta (1  arvottu ,  1  valittu)

Millainen  hahmo  Ominaisuuksien  pohjalta  muodostuu? Mikä  on  hänen

nimensä? Millainen  tyyppi  hän  on  ja  mistä  hän  voisi  olla  kiinnostunut? 

Mikä  Tilanteessa  aiheuttaa  hahmolle  emotionaalista yksinäisyyttä? Millaiset

tekijät  saavat  hahmon  kokemaan ,  ettei  kukaan  voi  ymmärtää  häntä ,  eikä

hänellä  ole  ketään ,  jolle  voisi  todella  uskoutua  omista  asioitaan? 

Jokainen  pelaaja  esittelee  hahmonsa  muille  ennen  pelin  alkua .  

1 .

2 .

3 .   Jokaiselle hahmolle arvotaan 1 Tilanne ,  joka  aiheuttaa  tai  ylläpitää  hahmon

kokemaa  emotionaalista  yksinäisyyttä .

4 .   Pelaajille annetaan aikaa muodostaa hahmolle uskottava tarina/tausta.
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Kehyskertomukset

YHTEYTTÄ KOHTI -YHTEISPELI

VERSIO 2. USVAN KAUPUNKI

Usvan  kaupungissa  tuntuu  vall itsevan  iätön  harmaus .

I lon  pirskahdukset  puuttuvat  katukuvasta  tyystin ,  ja

yhteisöll isyyden  häivähdykset  ovat  enää  muisto  vain .

Millaisia  ihmisiä  kaupunki  kätkee  suoji insa? Miten  he

voisivat  rikkoa  yksinäisyyden  kehää  ja  luoda  uutta

yhteisöll isyyttä  sekä  värin  läikähdyksiä  elämäänsä

sekä  kaupunkiinsa? Pelaajien  on  aika  valjastaa

tietonsa  ja  taitonsa  käyttöön  Usvan  kaupunkilaisten

auttamiseksi .  Yhteistyö  yhteyttä  kohti  alkakoon !

VERSIO 1.  SUMUSILLAN KOULU

Sumusil lan  koulussa  päivät  kuluvat  kuin

horroksessa .  Meininki  on  väsähtänyttä  ja

vuorovaikutus  jäykkää .  Ei  olekaan  ihme ,

että  moni  siellä  kokee  itsensä  yksinäiseksi .

Millaisia  tyyppejä  koulussa  sitten  l i ikkuu?

Miten  he  voisivat  päästä  irt i  kokemastaan

yksinäisyydestä  ja  rakentaa  samalla

yhteisöll isempää  kulttuuria  kouluun?

Pelaajien  on  aika  valjastaa  tietonsa  ja

taitonsa  käyttöön  Sumusil lan  koululaisten

auttamiseksi .  Yhteistyö  yhteyttä  kohti

alkakoon !   
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Pelin kulku A
YHTEYTTÄ KOHTI -YHTEISPELI

ETENEMINEN DOMINO-LAATOILLA

Domino-versiossa  se  pelaaja ,  jonka  laattojen  yhteenlaskettu  summa

on  pienin ,  saa  aloittaa .  Hän  valitsee ,  kummasta  päästä  rakennettua

polkua  aloitetaan  ja  kääntää  ensimmäisen  laatan .  

Laatan silmäluvut kuvastavat kahta Ratkaisukategoriaa (s. 7) ,

jotka  sil lä  kierroksella  ovat  käytettävissä .  

Kaikki Ratkaisukategoriat kannattaa käydä läpi tässä kohtaa!  
Pelaajien  tehtävänä  on  keskustellen  ja  yhdessä  ideoiden  keksiä

jomman  kumman  laatan  osoittaman  kategorian  mukainen  ratkaisu ,

joka  helpottaisi  vuorossa  olevan  pelaajan  hahmoa .  Kunkin  hahmon

mentori  saa  aina  päättää ,  millainen  ratkaisu  sopii  parhaiten  hänen

hahmonsa  emotionaalista  yksinäisyyttä  sisältävään  ti lanteeseen .

Mikä vähentäisi hahmon kokemaa yksinäisyyttä?  

Jos  sopivalta  tuntuvaa  ratkaisua  ei  löydy ,  käännetään  katse

muihin  hahmoihin :  löytyisikö  kategorioista  ratkaisu  jonkun  toisen

hahmon  ti lanteeseen? 

Jos  yhtään  ratkaisua  ei  löydy  tarjolla  olevista  kategorioista ,  voi

laatan  korvata  jonkun  pelaajan  omalla  laatalla !  

Kun  ratkaisu  on  löytynyt ,  vuorossa  oleva  pelaaja  si irtää  laatan  polun

toiseen  päähän  pystyasentoon  merkiksi  löydetystä  ratkaisusta .

Seuraava  pelaaja  kääntää  seuraavan  laatan  ja  peli  jatkuu  edellä

kuvatun  mukaisesti .  

HUOM! Pelaajien tulee pitää huolta siitä, että jokaiselle
hahmolle löytyy vähintään kolme tilanteeseen sopivaa ratkaisua
pelin aikana! Peliä  voi  halutessaan  varioida  arpomalla  hahmoille

uusia  ti lanteita ,  mutta  usein  on  hedelmällisempää  keskittyä  vain

yhteen  ti lanteeseen  per  hahmo  koko  pelin  ajan  ja  miettiä  si ihen

erilaisia  ratkaisuja .  Yksinäisyys  ja  sitä  sisältävät  ti lanteet  ovat

mutkikkaita  ja  monivivahteisia ,  joten  myös  ratkaisumahdollisuuksia

on  aina  enemmän  kuin  yksi .  Niiden  etsimiseen  ja  löytämiseen

kannattaa  si is  panostaa ,  sil lä  se  palkitsee !

Pelin  lopussa  polun  päähän  on  muodostunut  kerättyä  osaamista

kuvastava  Domino- jono ,  jonka  voi  kaataa  yhteisen  voiton  ja

yhteyden  vahvistumisen  merkiksi !
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Pelin kulku B
YHTEYTTÄ KOHTI -YHTEISPELI

ETENEMINEN NOPILLA

Noppa-versiossa  aloittaja  ratkaistaan  yhdellä  heittokierroksella ,  jossa

pienimmän  kahden  nopan  silmälukujen  summan  heittänyt  pelaaja  saa

aloittaa .  Hän  heittää  noppia  uudelleen .  

Noppien antamat silmäluvut kuvastavat kahta Ratkaisukategoriaa
(s. 7) ,  jotka  sil lä  kierroksella  ovat  käytettävissä .  Jos  pelaaja  heittää

kaksi  samaa  silmälukua ,  on  toinen  kategorioista  silmäluvun  mukainen ,

ja  toinen  kategoria  numero  0 .  

Kaikki Ratkaisukategoriat kannattaa käydä läpi tässä kohtaa!  
Pelaajien  tehtävänä  on  keskustellen  ja  yhdessä  ideoiden  keksiä

jomman  kumman  kategorian  mukainen  ratkaisu ,  joka  helpottaisi

vuorossa  olevan  pelaajan  hahmoa .  Kunkin  hahmon  mentori  saa  aina

päättää ,  millainen  ratkaisu  sopii  parhaiten  hänen  hahmonsa

emotionaalista  yksinäisyyttä  sisältävään  ti lanteeseen .  Mikä vähentäisi
hahmon kokemaa yksinäisyyttä? 

Jos  sopivalta  tuntuvaa  ratkaisua  ei  löydy ,  käännetään  katse  muihin

hahmoihin :  löytyisikö  kategorioista  ratkaisu  jonkun  toisen  hahmon

tilanteeseen? 

Jos  yhtään  ratkaisua  ei  löydy  tarjolla  olevista  kategorioista ,  voi

vuorossa  oleva  pelaaja  heittää  noppia  kerran  uudelleen .

Kun  ratkaisu  on  löytynyt ,  vuorossa  oleva  pelaaja  piirtää  viivan  kahden

Pelialustassa  (Liite  1)  olevan  pisteen  väli l le .  Heittovuoro  vaihtuu

seuraavalle  pelaajalle  ja  peli  jatkuu  niin  kauan ,  että  jokainen  pelaaja

saa  piirrettyä  3-5  viivaa  pelialustaan  pisteestä  pisteeseen  -

periaatteella .  

HUOM! Pelaajien tulee pitää huolta siitä, että jokaiselle hahmolle
löytyisi vähintään kolme tilanteeseen sopivaa ratkaisua pelin
aikana! Peliä  voi  halutessaan  varioida  arpomalla  hahmoille  uusia

ti lanteita ,  mutta  usein  on  hedelmällisempää  keskittyä  vain  yhteen

tilanteeseen  per  hahmo  koko  pelin  ajan  ja  miettiä  si ihen  erilaisia

ratkaisuja .  Yksinäisyys  ja  sitä  sisältävät  ti lanteet  ovat  mutkikkaita  ja

monivivahteisia ,  joten  myös  ratkaisumahdollisuuksia  on  aina  enemmän

kuin  yksi .  Niiden  etsimiseen  ja  löytämiseen  kannattaa  si is  panostaa ,

sil lä  se  palkitsee !

Pelin  lopussa  pelialustaan  on  muodostunut  uniikki  kuvio ,  joka  kuvastaa

kerättyä  osaamista  ja  juhlistaa  yhteistä  voittoa  sekä  yhteyden

vahvistumista !
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5. RAKENTEET KUNTOON! 

Erilaiset yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien

jokapäiväisen elämän mahdollisuuksiin, toimintaympäristöihin ja

hyvinvointiin. Millaiset yhteiskunnalliset rakenteet tai päätökset koko

Suomen tai kaupunkien tasolla voisivat auttaa hahmoasi pääsemään

yhteyttä kohti? 

Ratkaisukategoriat
YHTEYTTÄ KOHTI -YHTEISPELI

6. HYVÄT TEOT KUNNIAAN!

Hyväntekeminen on yksi ihmisen perustarpeista. Kun teemme

asioita toisten hyväksi, se auttaa parhaimmillaan myös meitä

itseämme, ja vahvistaa hyvinvointiamme. Mitä hahmosi voisi tehdä

lisätäkseen hyvää mieltä, välittämistä tai hyvinvointia ympärillään?

Millaiset hyvät teot voisivat viedä yhteyttä kohti? 

0. LUOVUUS SALLITTU! 

Joskus elämä yllättää positiivisesti! Millainen erikoinen sattumus voisi

viedä hahmoasi yhteyttä kohti ja helpottaa emotionaalista

yksinäisyyttä? Pyysikö joku yllättäen kahville? Osuiko voitto kohdalle?

1. VAHVUUDET KÄYTTÖÖN! 

Kaikilla meistä on valikoima ominaisuuksia, ja niitä voi käyttää

vahvuuksina joko oman tilanteen helpottamiseen tai toisten

hyväksi! Mikä hahmosi Ominaisuuksista voisi viedä tätä tai

jotakuta toista hahmoa yhteyttä kohti? Miten? Jokaisen

ominaisuuden voi käyttää vain kerran pelin aikana ja niiden

käytöstä päättää kunkin hahmon oma mentori. 

2. TULKINNAT JA AJATUKSET TYÖSTÖÖN! 

Tulkintamme omista tai toisten tilanteista, teoista ja tunteista

vaikuttavat kokemukseemme yksinäisyydestä tai yhteydestä. Voisiko

asiat nähdä tai tulkita jotenkin toisin? Mitä positiivisia puolia,

mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja hahmosi tilanteessa voisi nähdä?

Miten ajattelutavan tai näkökulman muuttaminen voisi vähentää

emotionaalisen yksinäisyyden kokemista? 

4. YHTEISÖÄ KOHTI!
Oman yhteisön löytäminen ja yhteinen tekeminen luovat merkityksellisyyttä

ja tarjoavat mahdollisuuksia ystävystymiseen. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan

aina synny itsestään, vaan vaatii tekoja ja vastuunkantoa jokaiselta. Mistä

hahmosi voisi löytää tai saada yhteisöllisyyden kokemusta itselleen tai

toiselle hahmolle? Miten yhteisöllisyyden tunnetta voisi lisätä ympärillään?

3. TUKEA TARJOLLA! 

Kaikki tarvitsevat ja ansaitsevat tukea toisilta. On olemassa lukuisia

tahoja, joiden tehtävänä on auttaa elämässä eteenpäin. Mitä nuorten

kanssa työskentelevät aikuiset, kuten nuorisotyöntekijät, koulu- tai

opiskeluterveydenhuolto, Ohjaamon henkilökunta, sosiaalityöntekijät tai

muu ammattilaistaho voisi tehdä hahmosi tilanteen helpottamiseksi? 
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Ominaisuudet

MYÖTÄ-
TUNTOINEN UJO AUTTAVAINEN ROHKEA

LIIKUNNALLINEN KIITOLLINEN AVARA-
KATSEINEN TAITEELLINEN

REHELLINEN HUOLELLINEN KEKSELIÄS HARKITSEVA

HERKKÄ KANNUSTAVA HUUMORIN-
TAJUINEN

SOSIAALISESTI
ÄLYKÄS

YSTÄVÄLLINEN OIKEUDEN-
MUKAINEN INNOSTUVA SINNIKÄS

TOIVEIKAS LUOTETTAVA LUOVA MUSIKAALINEN

8



Tilanteet

Hän on vasta äskettäin muuttanut paikkakunnalle.

Hän asuu todella kaukana kavereistaan.

Hän on tosi huolissaan sairastuneesta läheisestään.

Kaikki muut ovat valkoisia paitsi hän.

Hänen perheensä on vähävarainen.

Hän on sairastunut vakavasti.

Hän treenaa huipputasolla yksilölajiaan.

Häntä on aiemmin koulukiusattu.

Hän viettää suurimman osan ajastaan yksin kotona.

Hän on riidoissa parhaan ystävänsä kanssa.

Hän pelkää sosiaalisia tilanteita.

Hänellä on identiteettikriisi.

Hän kokee itsensä täysin erilaiseksi kuin muut.

Hänen täytyy pärjätä paremmin kuin muut.

Hän kokee lukuisat ihmissuhteensa pinnallisiksi. 

Hän häpeää heikkoa taloudellista tilannettaan.

Hän ei halua käyttää päihteitä.

Hän ei tule toimeen perheenjäsentensä kanssa. 9



Pelialusta

Liite 1



Keksikää lisää Ominaisuuksia!

Liite 2



Keksikää lisää tilanteita!

Liite 3


