
 

KYSYMYSLAATIKOT 
Marja Kannelsuo ja Jouni Piekkari 

Tarkoitus: 

Tehtävä on tarkoitettu erityisesti tukemaan maahanmuuttajista ja 
kantaväestöstä koostuvan sekaryhmän tutustumista ja kohtaamista. (ks. 
ryhmätoiminnan kuvaus). 

Toimintatuokion tavoitteet 

 antaa aiheita pienryhmäkeskustelulle yllätyksellisellä tavalla 
 tukea verbaalista ja ei-kielellistä ilmaisua 
 hankkia tietoa toisen kiinnostuksen kohteista ja avun tarpeista 
 havaita ideoita ja tarpeita ystävätoiminnan jatkoon (esim. retket, 

vierailukäynnit jne.) 
 opetella muotoilemaan kysymyksiä eri aiheista 

Materiaalin valmistusohje: 

Etsi pieniä laatikoita (esim. tussilaatikot). Voit halutessasi päällystää ne eri 
värisiksi, tai tuunata ne tyylikkäästi päällystämällä ne lehdistä leikatuilla 
paikkakuntaan liittyvillä kuvilla.  

Muokkaa alla olevat kysymykset omalle paikkakunnallesi ja ryhmällesi 
sopiviksi. Keksi itse lisää kysymyksiä.  

Kysymyslaatikot voi olla myös tehtävä pienryhmille: osallistujat itse 
laativat muille ryhmille uudet kysymyslaatikot valitusta aiheesta, joita voi 
kierrättää suurryhmän sisällä. 

Leikkaa alla olevat kysymykset listasta erillisiksi liuskoiksi ja pane ne 
laatikoihin. 

Tehtävän kulku: 

Jaa suurryhmä 2-4 hengen pienryhmiin, joissa sekaisin suomea 
äidinkielenä ja sitä opiskelevia osallistujia. Anna ryhmien valita 
mieleisensä laatikko. Kukin vetää vuorollaan lapun, muut vastaavat 
kysymyksiin tai tekevät tehtävän.  

 

 



 

 

Paikka/liikkuminen: 

 

Kerro asuinalueestasi? Mistä pidät ja mistä et pidä? 

 

Onko Helsingissä jokin paikka, josta pidät paljon? Miksi? 

 

Onko Helsingissä jokin paikka, johon haluaisit mennä? Miksi? 

 

Harrastus / mielekäs vapaa-aika: 

 

Mitä olisi mukavaa tehdä koulun jälkeen? 

 

Onko sinulla harrastus? Missä harrastat sitä? Miksi harrastat sitä? 

 

Haluaisitko harrastuksen tai olisiko hauskaa kokeilla jotain uutta? 

 

Avun tarve: 

 

Tarvitsetko jotain apua harrastuksen löytämiseksi? 

 

Tarvitsetko jotain apua johonkin kivaan paikkaan tutustumiseen? 

 

Tarvitsetko jotain apua jonkin tiedon saamiseksi? 

 

Tarvitko apua johonkin tehtävään? 



 

 

Ammatti: 

 

Mikä on toiveammattisi? Mitä perheesi ajattelee siitä? 

 

Mistä työstä sinulla on kokemusta? Mitä pidit siitä? 

 

Mitä kaverisi ajattelevat toiveammatistasi? 

 

SATUNNAISTEHTÄVÄ NOSTAJALLE (leikkaa näitä useita kuhunkin 
laatikkoon). 

 

Seuraa johtajaa -taukojumppa eli seiso parisi kanssa vastakkain ja 
tee erilaisia liikkeitä hetken ajan. Pari matkii liikkeitäsi tarkasti ja 
samanaikaisesti. Harjoituksen toinen nimi on peili. 

 

Tee pieni esitys ilman puhetta TV-ohjelmasta, josta pidät. Parisi 
yrittää arvata. 

 

Kehu pariasi jostakin asiasta. 

 

Oma aiheesi: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


