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OHJAAJALLE 

SPIRAL-lautapelin ideana on kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toiminta-
kykyään ja tunnistamaan henkilökohtaisia kehityskohteitaan. Näin voidaan poh-
justaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. 
Pelimuotoinen työkalu voi myös helpottaa hankaliksi koettujen asioiden käsittelyä. 

SPIRAL-lautapeliin sisältyy toimintakyvyn eri puolia kuvaavia kysymyskortteja, 
joiden avulla pelaajat pelin sääntöjen mukaisesti edeten arvioivat itseään. Kohde-
ryhmäkohtaiset kysymykset löytyvät erillisistä liitteistä. 

Yleensä pelin kysymykset herättävät keskustelua pelaajien kesken. Ryhmästä riip-
puen ohjaaja voi joko kannustaa keskusteluun tai tarvittaessa rajata sitä. 

Pelaajaryhmästä riippuen voi olla tarkoituksenmukaista, että myös ohjaaja osal-
listuu pelaamiseen. 

Pelin mielekkyyttä lisäävät erilaiset tehtävät, joita ohjaaja voi halutessaan peliti-
lanteen aikana teettää. Tehtäväesimerkkejä löytyy tämän ohjekirjan lopusta. 

Pelin aikana kerättyjä itsearvioita voidaan myöhemmin käsitellä yksilöllisemmin 
ja pohtia, mihin osa-alueeseen henkilökohtaisessa kuntoutuksessa kannattaa kes-
kittyä.

Kuntoutussäätiö 2018

MUISTIINPANOT
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PELIOHJEET   

Tässä pelissä saat arvioida itseäsi ja omaa toimintaasi erilaisissa tilanteissa mukavan 
metsäretken yhteydessä. Tarkoitus on kerätä metsän antimia metsäpolun varrelta ja 
keskustella kanssaretkeilijöiden kanssa esiin tulevista asioista.

Peliin tarvitaan: 
Tulostettavat:    Lisäksi:   
• Pelilauta   • Pelinappulat  
• Kysymyskortit   • Noppa  
• Vastauslomakkeet  • Kyniä  
• 2 marja-arkkia   
    

Pelin valmistelu 
1. Jokaiselle pelaajalle jaetaan pelinappula, vastauslomake ja kynä. 
2. Kysymyskortit sekoitetaan ja järjestetään erilliseksi nipuksi pöydälle
 tekstipuoli alaspäin.  
3. Marjat levitetään pöydälle tai sopivaan astiaan punainen puoli ylöspäin.
4. Pelinappulat asetetaan LÄHTÖ-ruutuun pelilaudan keskelle.

TEHTÄVIÄ LAPSIRYHMÄLLE TAI PERHEELLE, 
JOSSA LAPSELLA ON KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

Kielellinen sujuvuus ja sanavarasto
Laiva on lastattu: Palloa tai hernepussia heitetään perheenjäseneltä toiselle, ja sa-
notaan samalla jokin asia, jolla laiva on lastattu. Laiva voi olla lastattu esim. jollain 
yläkategorian sanalla kuten eläimet, ruoat tai jollain tietyillä kirjaimilla alkavilla 
sanoilla.

Mitä tehtäis-loruleikki: Perinteinen loru, joka alkaa: Mitä tehtäis? Sika pestäis. 
Mikä sika? Jonka jälkeen pitää keksiä –sika loppuiseen yhdyssanaan sopiva alku. 

Adjektiivileikki:
a) Jokainen perheenjäsen keksii vuorollaan itseään kuvaavan adjektiivin, ja perus-
telee valintansa. Voidaan myös sopia, että adjektiivin pitää alkaa samalla kirjai-
mella kuin oma etunimi. 

b) Perheenjäsenet keksivät vuorollaan yhdelle perheenjäsenelle tätä kuvaavan po-
sitiivisen adjektiivin, ja perustelevat valintansa hänelle.

Meidän perhe
Vahvuuskortit: Perheellä on käytössä vahvuuskortit (esim. Pesäpuu tai MLL), jois-
ta kukin perheenjäsen valitsee jokaiselle perheenjäsenelle kortin, jossa kuvautuu 
jokin hänen vahvuutensa. Valinnat perustellaan.

Perheen huoneentaulu: Perheenjäsenet askartelevat huoneentaulun, jossa esitel-
lään asioita, joista heidän perheen tunnistaa. Esim. mieleisimmät yhteiset puuhat.

Impulssikontrolli
Kapteeni käskee: Leikin ”johtaja käskee muiden leikkijöiden tehdä erilaisia asioita, 
kuten hyppiä, juosta jne. Jos johtaja aloittaa käskynsä sanoilla: ”Kapteeni käskee”, 
muiden on toteltava johtajaa. Jos taas johtaja ei aloita lausetta sanoilla ”Kapteeni 
käskee”, leikkijät eivät saa totella johtajaa. Virheen tehnyt leikkijä putoaa pelistä 
pois.
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PELIN KULKU 

1. Kukin pelaaja kirjoittaa nimensä omaan vastauslomakkeeseensa. 

2. Aloittava pelaaja heittää noppaa ja liikkuu pelinappulallaan metsäpolkua 
 nopan osoittaman lukeman verran. 

3. a. KORIRUUTU: Pelaaja nostaa päällimmäisen kysymyskortin sekä lukee 
 kysymyskortin otsikon ja siihen liittyvät apukysymykset ääneen. 
 Pelaaja pohtii, onko kyseinen asia hänelle helppoa vai haastavaa ja kertoo   
 (halutessaan) ajatuksensa muille. Pelin alussa voidaan sopia, että marjasaalista  
 voi kartuttaa myös osallistumalla keskusteluun toisen vuorolla. Tällöin saa   
 nostaa ylimääräisen marjan aina, kun kertoo oman itsearvionsa myös silloin,  
 kun ei itse ole pelivuorossa. 

 b. T-RUUTU: Ryhmässä tehdään ohjaajan valitsema tehtävä 
 (esimerkkejä löytyy tämän ohjekirjan lopusta). 
 Ohjaajan harkinnan mukaan T-ruudussa voidaan pitää myös tauko. 

4. Tämän jälkeen kaikki pelaajat merkitsevät arviointilomakkeelleen kyseisen 
 otsikon alla olevalle janalle kohdan, johon itse mielestään sijoittuvat. 

5. Lisäksi kukin arvioi, toivoisiko juuri tähän asiaan muutosta vai ei. 
 Kaikki merkitsevät janan perässä olevalle muutos-sarakkeelle rastin 
 joko kyllä- tai ei -kohtaan. 

6. Tämän jälkeen on seuraavan pelaajan vuoro heittää noppaa. 

7. Peli loppuu, kun kaikki kysymykset on käyty läpi.

... on runsaasti vaikeuksia ... ei ole lainkaan vaikeuksia

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN TEHTÄVÄT

Itsearviointi

1) Nimeä kolme luonteenpiirrettäsi, jotka ovat vahvuuksiasi 
 esim. täsmällisyys, iloisuus, idearikkaus.

2) Kerro jokin huippukokemuksesi, jota et antaisi pois.

Minä ja Muut

1) Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen: Valitse pari ryhmästä. 

 Harjoitelkaa työhaastattelutilannetta. Kiinnitä huomiota esim. silmiin   
 katsomiseen, millaisen kuvan annat itsestäsi (onko puheesi liian hiljaista, 
 onko ryhtisi lysähtänyt, onko sinun vaikea istua paikallasi, vastaatko ennen 
 kuin toinen on lopettanut). 

 Kerro tarkasti omat tavoitteesi työ / opiskeluelämässä.
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PISTEET 

Marjametsässä on mukavampaa, kun on seuraa. Toisen kanssa voi jutella 
ajan kuluksi ja esimerkiksi kuulla vinkkejä hyvistä marjapaikoista.  

Tässä pelissä vuorossa oleva pelaaja saa nostaa yhden nurinpäin käännetyn 
marjan aina, kun on kertonut vastauksensa muille kirjallisen merkinnän lisäksi. 

Lisäksi: 

1. Punaiseen ruutuun osuva löytää herkullisen marja-apajan 
 ja saa nostaa kaksi marjaa. 

2.       Karhun tassunjäljellä merkittyyn ruutuun osuva säikähtää lähistöllä   
 liikkuvaa petoa ja kaataa marjakorinsa. Tällöin hän menettää puolet siihen asti  
 kartuttamastaan saaliista.  

3.         Mehiläispesällä merkittyyn ruutuun osuva pelaaja saa heittää noppaa 
 uudelleen ja pinkaista pakoon. 

4. Ensimmäisenä maaliin päässyt pelaaja saa nostaa kolme ylimääräistä 
 marjaa. Maalissa oleva pelaaja jatkaa vuorollaan pelaamista nostamalla omalla  
 vuorollaan kysymyskortin, joka käydään läpi kuten aiemmat osiot. 

5. Pelin loppuessa voittaja on se, jolla on eniten pisteitä eli arvokkain marjasaalis. 

* Pelin alussa voidaan sopia, että marjasaalista voi kartuttaa myös osallistumalla keskusteluun 
 toisen vuorolla. Tällöin saa nostaa ylimääräisen marjan aina, kun kertoo oman itsearvionsa myös  
 silloin, kun ei itse ole pelivuorossa. 

* Jos pelissä käytetään tehtäviä, voidaan sopia, että pelaajat saavat marjan aina, 
 kun osallistuvat tehtävään. 

* Jos pelin pelaaminen jää kesken ja sitä aiotaan jatkaa myöhemmin, pistemäärä kirjataan ylös 
 ja keräämistä jatketaan seuraavalla ryhmäkerralla.

Sanaton viestintä 
Selkäviesti: Pelaajat seisovat jonossa. Jonon viimeinen piirtää edessään seisovan 
selkään sormellaan haluamansa kuvion, numeron tai kirjaimen. Tämä puolestaan 
yrittää piirtää saman kuvion edessään olevan selkään. Näin kuvio etenee selästä 
toiseen, kunnes jonon etummainen piirtää sen paperille tai liitutaululle. Lopuksi 
katsotaan, muuttuiko kuvio matkalla. 

Mielenteoria: Ringissä ohjaaja sanoo ja näyttää jonkun ilmeen ja asennon (esim. 
”rakastunut”). Sen jälkeen jokainen ryhmäläinen näyttää vuorollaan oman rakas-
tuneen ilmeen ja asennon. Sen jälkeen jokainen voi vuorollaan ehdottaa jotakin 
asiaa, joka kiertää em. tavalla koko ringin.

Tunteet 
Tunnepantomiimi: Yksi tai useampi pelaaja vuorollaan esittää jotakin tunnetilaa 
ja muut yrittävät arvata, mistä on kysymys. Tunnetilat voidaan valita esimerkiksi 
tunnekorttien (kortteja, joissa lukee eri tunnetiloja) avulla. 

Mielikuvaharjoitus: Mieti, milloin olet viimeksi suuttunut oikein kunnolla. Mikä 
asiassa suututti? Miten käyttäydyit? Mikä sai sinut rauhoittumaan? Halukkaat voi-
vat jakaa ajatuksensa ryhmälle. 

Tunnekortit: Pöydälle asetellaan kortteja, joissa lukee erilaisia tunnetiloja. Pelaajat 
valitsevat vuorollaan yhden tunteen, joka omaa tunnetilaa sillä hetkellä kuvastaa 
ja kertovat siitä muulle ryhmälle.
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KUVIEN KÄYTTÄMINEN OSALLISTUMISEN TUKENA 

Kuvien tarkoitus on konkretisoida kysymyskortissa esitetyn kysymyksen sisältöä, 
helpottaa pelaajan vastaamista ja keskustelua kysytystä aiheesta. 

Kuvaa ja siihen liittyviä sanoja voidaan osoittaa kysymyksen yhteydessä. Kuvien 
ja avainsanojen avulla voidaan esittää tarkennuksia, havainnollistaa ja laajentaa 
kysymystä.

Ohjaaja voi myös vapaasti hyödyntää muiden avainsanojen kirjoittamista tai pe-
laajalle muuta ominaista kommunikointikeinoa tai –apuvälinettä pelaamisen ai-
kana. Ohjaaja voi laajentaa kysymystä tai esittää esimerkkejä.

VASTAUSLOMAKKEEN HYÖDYNTÄMINEN 

On tärkeää, että vastauslomakkeet täytetään huolellisesti pelin aikana. Peliajan 
päättyessä tyhjäksi jääneet kohdat sekä lomakkeen lopussa olevat ylimääräiset 
kohdat täytetään itsenäisesti. 

Voimavaroja ja ympäristön tukea arvioidaan samankaltaisten janojen avulla kuin 
varsinaisessa pelissä. Huomaa, että asteikko on hieman erilainen. Tarkoitus on 
kartoittaa, millaista tukea henkilö kokee eri tahoilta saavansa ja toivooko tähän 
muutosta. Lopuksi pohditaan, mihin pelissä käsitellyistä osa-alueista pelaaja on 
kaikkein tyytyväisin sekä sitä, mihin hän toivoisi kaikkein eniten muutosta. 

Pelin ideana on, että lomakkeet säästetään ja niitä käytetään kuntoutuksen 
suunnittelua, seurantaa ja tiedon siirtämistä varten. Esimerkiksi GAS-tavoitteet 
(GAS=Goal Attainment Scaling) voidaan valita teemoista, jotka kuntoutuja on 
merkinnyt tärkeimmiksi kehittämiskohteikseen. 

Kyky rentoutua 
Stressijana: Janan (esim. huoneen päästä päähän) toisessa ääripäässä on kohta 
”maksimaalinen stressi” ja toisessa ”aivan rento”. Käy seisomaan janalle kohtaan, 
joka kuvastaa kokemustasi. Mieti myös mistä suunnasta olet tulossa tähän koh-
taan ja mitkä tekijät sinua juuri nyt kuormittavat. 

Hengitysharjoitus: Aseta toinen käsi pallean päälle rintakehän alle. Hengitä sisään 
hitaasti ja syvään nenän kautta keuhkojen “pohjaan” asti. Jos hengität palleallasi, 
kätesi kohoilee. Rintakehäsi tulisi liikkua vain vähän, kun taas palleasi laajenee. 
Hengitettyäsi kunnolla sisään pysähdy hetkeksi ja hengitä sitten ulos hitaasti niin, 
että keuhkot tyhjenevät kokonaan. Uloshengityksen yhteydessä päästä koko var-
talosi rennoksi. Toista 10 kertaa.

Tietoisuustaitoharjoitus (3 min.): 
1. minuutti: Pysähtyminen. 
”Pysäytä itsesi hetkeksi viipyen siinä hetkessä, jota juuri nyt elät. Ota itsellesi muka-
va, ryhdikäs mutta kuitenkin rento asento. Jos mahdollista, sulje silmäsi.” 

”Kysy sitten hiljaa mielessäsi: Mikä on tilani juuri nyt? Millaisia ajatuksia minulla on? 
Mitä tunteita koen? Mitä tuntemuksia tunnen kehossani?” 

”Tunnista ajatuksesi, tunteesi ja tuntemuksesi, olivatpa ne miellyttäviä tai epämiel-
lyttäviä. Tee se arvostelematta niitä tai muuttamatta niitä miksikään.” 

2. minuutti: Itsesi kokoaminen. 
”Anna tarkkaavuutesi nyt lempeästi suuntautua johonkin kohtaan oman hengityk-
sesi ympärillä. Voit tarkkailla hengitystäsi vaikka vatsassa, rintakehässä, nenässä tai 
jossakin muualla kehossa.” 

”Jatka havainnointia jokaisen sisään- ja uloshengityksen kohdalla.” 

3. minuutti: Laajentaminen. 
”Anna sitten tietoisuutesi hitaasti ja rauhallisesti laajentua seuraamasi kehon osaa ym-
päröiville alueille: rintakehään, selän alueelle, hartioihin, lantion alueelle, kasvoihin…” 

”Anna nyt tietoisuutesi laajentua ilmaan, jota hengität… Tilaan, jossa olet… sen ul-
kopuoliseen maailmaan…”

”Kun olet valmis, avaat silmäsi ja normaali vireystila palautuu.” 
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SPIRAL-PELIN TAUSTAA  

Tulevaisuus pelissä -hanke
SPIRAL-lautapeli on Kelan rahoittaman, Kuntoutussäätiön yhteistyössä Lempää-
län kunnan psykiatrian yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön 
kanssa vuosina 2014–2016 toteuttaman Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen 
tulos. Kehittämistyön pohjana oli kuntoutusohjaaja (YAMK) Kirsi Niittymäen 
opinnäytetyönään luoma SPIRAL-lautapeli, joka tuotettiin alun perin kuntoutuk-
sen tavoitteiden konkretisoinnin apuvälineeksi Lempäälän kunnan psykiatrian 
yksikössä. Tulevaisuus pelissä -hankkeessa SPIRAL-lautapelistä kehitettiin erilliset 
versiot mielenterveyskuntoutujille ja nuorille neuropsykiatrisille kuntoutujille. Eri-
tyisesti selvitettiin SPIRAL-pelin toimivuutta GAS-muotoisen tavoitteenasettelun 
tukena. 

SPIRAL-pelin uudet muodot
SPIRAL-pelin uudet muodot (2017-2018) -kehittämishankkeessa laajennettiin 
SPIRAL -lautapelin käyttökohteita. Kelan tukema jatkokehittämistyö toteutettiin 
yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Aivoliiton, Finla Työterveyden ja MLL:n Lasten ja 
Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen päämääränä oli parantaa kuntou-
tuksen asiakaslähtöisyyttä lisäämällä itsearviointia ja edistää GAS-menetelmää 
tukevan SPIRAL-menetelmän käytettävyyttä ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. 
Kehittämishanke jatkoi aiemmin toimivaksi todetun SPIRAL-menetelmän inte-
grointia kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön yhä laajemmin tukien samalla 
ICF viitekehyksen levittämistä ja tuomista käytännönläheisemmäksi.  Hankkeen 
tuotoksena SPIRAL-sisältöjä tuotettiin aikuisille mielenterveyskuntoutujille, autis-
min kirjon nuorille, kielellisiä vaikeuksia omaaville kohderyhmille (aikuiset, lapset 
ja perheet) ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Lisätietoa: www.kuntoutussaatio.fi/spiral

Itsearviointi 
Vahvuudet: Pöydälle asetellaan kortteja, joissa lukee erilaisia (myönteisiä) luon-
teenpiirteitä ja ominaisuuksia (esim. Pesäpuu-vahvuuskortit). Pelaajat valitsevat 
niiden joukosta yhden itseään kuvaavan vahvuuskortin, ja yhden sellaisen, jossa 
kokee haluavansa kehittyä lisää. Valinnat käydään läpi ryhmässä.

Mieltymys-piiri: Muodostetaan piiri selät piirin keskustaan päin. Yksi aloittaa ker-
tomalla, mitä mielellään vapaa-ajallaan tekee ja kääntyy vatsa keskustaan päin, 
jolloin muut, jotka pitävät samasta asiasta kääntyvät myös vatsa keskustaan päin. 
Jos ei pidä samasta asiasta, ei käänny. Seuraavaksi järjestyksessä seuraava sanoo, 
minkälaisesta tekemisestä hän pitää. Toisen kierroksen voi ottaa tekemisistä, jois-
ta ei pidä, jolloin muut kyseistä asiaa vierastavat kääntyvät kohti keskustaa.

Piirejä voi tehdä myös tarkemmista aihealueista siten, että joku kertoo liikuntamuo-
don, eläimen, ammattialan tms., josta on kiinnostunut ja piirissä toimitaan, kuten 
edellä. 

Minä ja muut 
Erilaisia tervehdyksiä: Pelaajat näyttävät kukin vuorollaan, miten tervehtisivät va-
semmalla puolella istuvaa erilaisiin tilanteisiin eläytyen. Esimerkkitilanteita: per-
heenjäsenen tapaaminen kotiin tullessa, työnantajan edustajan kohtaaminen 
työpaikkahaastatteluun mennessä, kaupan myyjän huomioiminen kassalle tulta-
essa, lääkärin tapaaminen terveyskeskuksessa, kuskin kohtaaminen linja-autoon 
noustessa, hyvän ystävän kohtaaminen sattumalta kaupungilla jne. 

Omat rajat -harjoitus: Pelaajista muodostetaan vastakkain seisovat parit. Toinen 
parista lähtee kävelemään toista kohden. Paikallaan olijan tehtävä on sanoa SEIS, 
kun haluaa toisen pysähtyvän. Tämän jälkeen vaihdetaan kävelijää, jolloin mo-
lemmat saavat määrittää oman reviirinsä ja asettaa rajat sille, kuinka lähelle häntä 
saa tulla. 

Kapteeni käskee: Yksi pelaajista on kapteeni. Kun kapteeni sanoo ”kapteeni käs-
kee...” ja kertoo jonkin määräyksen, muiden on noudatettava sitä. Jos kapteeni ei 
sano ”kapteeni käskee” ennen määräystään, pelaajat eivät saa totella kapteenia. 
Jos toimii sääntöjen vastaisesti, putoaa pelistä pois. Leikki jatkuu, kunnes kaikki 
pelaajat ovat pudonneet pelistä. 
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ICF-luokitus 
SPIRAL-osa-alueet perustuvat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoittei-
den ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF). ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestö WHO:n luoki-
tusperheeseen kuuluva kansainvälinen luokitus. ICF on hierarkkinen kooditussys-
teemi, joka käsittää toimintakyvyn ja sen rajoitteet laaja-alaisesti. ICF:n hyödyntä-
mistä kuntoutustyössä on pidetty mahdollisuutena vahvistaa asiakkaan asemaa 
kuntoutumisprosessissa ja edistää moniammatillista yhteistyötä kaikissa kuntou-
tusprosessin vaiheissa. 

Lisätietoja: https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus 

GAS-menetelmä 
Kelan tukemassa kuntoutuksessa tavoitteet asetetaan GAS-menetelmän (Goal 
Attainment Scaling) avulla. Strukturoidun GAS-menetelmän avulla kuntoutuk-
selle voidaan kirjata selkeitä, yksilöllisiä ja konkreettisia tavoitteita sekä seurata 
niiden saavuttamista kuntoutusprosessin edetessä. 

Lisätietoja: http://www.kela.fi/gas-menetelma 

TEHTÄVÄT  

Tässä osiossa on esimerkkejä tehtävistä, joita ohjaaja voi harkintansa mukaan 
käyttää T-ruuduissa. 

Ongelmanratkaisu 
Mielikuvaharjoitus: Laita silmät kiinni ja kuvittele, että odotat bussia pysäkillä. Si-
nulla on tärkeä tapaaminen. Bussia ei näy aikataulun mukaiseen aikaan. Miten 
toimit? Miltä tilanne sinusta tuntuu? 

Pulma: Minna on koulussa ja alkamassa on matematiikan koe. Yhtäkkiä hän huo-
maa, että hänen penaalinsa on jäänyt kotiin, eikä hänellä ole kynää. Mitä Minnan 
kannattaisi tehdä? Miltäköhän Minnasta tuntuu? Miten sinä toimisit vastaavassa 
tilanteessa? 

Ryhmätyö 
Lentävä matto: Koko ryhmä seisoo maton päällä. Tavoitteena on kääntää matto 
toisinpäin poistumatta matolta. 

Pituus-, kengänkoko- ym. jonoja: Ohjaaja tai pelaaja keksii jonkin ominaisuuden 
ja pelaajat asettuvat jonoon tämän ominaisuuden mukaan, esim. lyhimmästä pi-
simpään. 

Patsas: Ryhmä muodostaa erilaisia patsaita ohjaajan kehotuksesta. Aikaa tehtä-
vän suorittamiseen annetaan kaksi minuuttia. Erilaisia patsaita voivat olla esimer-
kiksi eri kirjaimet, eläimet tai tunnetilat. Yksi vaihtoehto on muodostaa liikkuva 
patsas, joka kuvastaa kuntoutumista. 


