


VUOROVAIKUTUKSIA

Vuorovaikutuksia -harjoitukset herättelevät aistimaan itseä ja toisia, luontoa ja 
muuta ympärillä olevaa. Harjoitukset lämmittävät kehoa ja mieltä, rohkaisevat 
ottamaan kontaktia, tekemään nopeita ratkaisuja ja heittäytymään. Luovuus ja 
leikkimielisyys ovat Jumalan luomistyön jatkeita meissä. 

Leikkiminen ei välttämättä suju heti, mutta siihenkin voi totutella, kuten siihenkin, 
ettei ketään nolata. Tärkeää on luoda ryhmään keskinäinen luottamus. Jokainen 
saa olla oma itsensä, eikä kenenkään tekemisiä kommentoida. Kaikkien 
tuotokset saavat olla sellaisia kuin ovat. Kun jollekulle tulee “tyhjä pää” eli leikkijä 
ei keksi miten jatkaa leikkiä, ohjaaja ja/tai muu ryhmä auttavat eteenpäin. 

Leikit ja harjoitukset on jaettu kahteen ryhmään. Luonto ja minä herättelee 
huomaamaan maailman ympärillämme. Minä ja muut edistävät ryhmän 
yhteistoimintaa. Harjoituksia tehdään lämmittelyiksi ennen muiden osien 
draamaharjoituksia. 

LUONTO JA MINÄ

Kasvi-, eläin- vai kivikunta
Erämaasta kaupunkiin

Luontomuistot 
Annan sinulle lahjan

Peilistä näet asiat toisin
Sormikamera 

MINÄ JA MUUT

Tuuli puhaltaa
Kani-Kani
Joo-leikki

Eläinten äänet
Kuunteluharjoitus 
Patsasharjoitus
Koneharjoitus

Lauttaharjoitus vetten päällä
Salaisuuksien laatikko



Luonto ja minä
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VUOROVAIKUTUKSIA

KASVI-, ELÄIN- VAI KIVIKUNTA

Jokainen kuulostelee itseään ja ottaa jonkin muun kuin ihmisen paikan 
luomakunnassa. Tunnenko kuuluvani enemmän kasvi-, eläin- vai kivikuntaan? 
Entä, mihin ryhmään esim. kasvikunnan sisällä kuulun: Olenko puu, kukka, 
heinä jne.? Entä mikä laji, esimerkiksi mikä puu olen? Näin jokainen määrittelee 
itsensä (esim. kasvi-kukka-voikukka, eläin-kala-särki, eläin-hyönteinen-
murahainen, kivi-maalaji-sora tai kivi-jalokivi-opaali). Tätä ei tarvitse miettiä, 
vaan sanotaan, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.

Kun kaikki ovat omansa löytäneet, voivat ”särjet” tavata toisensa ja muutkin 
tutut. Kerrotaan toisille, mikä ”särkenä” olemisessa on mukavaa, mikä 
haastavaa.
 
Tavoite: Rikkoa jäätä. Mieltää itsensä osana luomakuntaa.
Kesto: 5 min

ERÄMAASTA KAUPUNKIIN

Määrittele tilaan jana, jonka toinen pää on erämaan hiljaisuus ja toinen pää 
kaupungin syke. Pyydä jokaista miettimään, mikä on hänen paikkansa näiden 
ääripisteiden välissä, missä kohtaa tuntuu omimmalta olla olemassa.  Kun kaikki 
ovat paikkansa löytäneet, pyydä kahta äärimmäistä ihmistä perustelemaan 
kantaansa, myymään omaa katsomustaan muille. Näiden jälkeen voi jokainen 
tarkistaa omaa sijoittumistaan tilassa (maailmassa) – oman päänsä mukaan, ei 
kaverien. Pohditaan hetki sijoittumisia ja niitten mahdollisia muutoksia. 

Tavoite: Pysähtyä ajattelemaan omaa paikkaansa maailmassa.
Kesto: 5 min
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LUONTOMUISTOT

Paritehtävä: Etsi ja löydä rannalta tai metsästä jotakin, mikä tuo muistoja 
mieleesi. Näytä se parille ja kerro hänelle muistosi. 

Tavoite: Herätellään mielikuvia. Mikä on ollut minulle tärkeää?
Kesto: 15 min

Kun kaikki ovat palanneet, parit kertovat muille TOISTENSA muiston. (Tätä 
ei saa kertoa etukäteen, jos haluaa samalla testailla, miten hyvin kukin osaa 
kuunnella toista.) 

Kesto: 15 min

ANNAN SINULLE LAHJAN

Paritehtävä: Pareja pyydetään tutustumaan ympäristöön ja sitten ”antamaan 
lahja” toisilleen. Lahja on jokin kaunis, mielenkiintoinen, erikoinen tms. asia tai 
näkymä. Se annetaan sovitulla repliikillä, esimerkiksi: ”Katso tuon erikoisen 
kauniin pilven haluan antaa sinulle lahjaksi, ystäväni.” ”Rituaalinen” lause tekee 
lahjasta merkityksellisemmän.

Harjoitusta voi laajentaa niin, että annetaan kaksi lahjaa: iso lahja (esim. 
horisontti) ja pieni (esim. kukan terälehti).

Purku: Kaikki kertovat mitä saivat lahjaksi. Ohjaaja voi kysyä tarkentavia 
kysymyksiä: millainen kuusi se on, tai missä pilvi oli. Ohjaaja voi myös 
kommentoida ja tarjoilla sitä muillekin koettavaksi: kuunnellaanpa kaikki hetki 
tuulta.

Tavoite: Avataan aisteja esimerkiksi metsässä tai veden äärellä kuunnellen, 
haistellen, kosketellen. Voin antaa eteenpäin sitä, mitä näen ja koen.

Kesto: 10 + 10 min
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PEILISTÄ NÄET ASIAT TOISIN

Tarvikkeet: peili jokaiselle

Jokaiselle annetaan peili, jota pidetään kädessä heijastava pinta ylöspäin. 
Kuljetaan metsässä ja katsellaan peilistä, miltä maailma näyttää. Katsotaan 
toista ihmistä peilistä. Katsotaan itseä.

Tavoite: Huomata asioita joita ei tavallisesti huomaa. Peilistä näkee myös 
Jumalan kuvan, ihmisen. Ihminen on osa luontoa ja luomakuntaa. Raamattu 
on peili, josta voi nähdä Jumalan toimivan luomassaan maailmassa.

Kesto: Vähintään 15 min 

SORMIKAMERA

Jokainen koskettaa oikean käden peukalolla vasemman käden etusormea 
ja oikean käden etusormella vasenta peukaloa. Näin saadaan sormikamera. 
Sormien välistä näkee, mitä kuvaan tulee. 

Katsellaan kameran läpi asioita maisemassa. Katse kiinnittyy erilaisiin 
yksityiskohtiin. Jokainen valitsee jonkin yksityiskohdan josta haluaa kuvan ja 
kertoo sen muille.

Tavoite: Huomata että erilaiset ihmiset kiinnittävät huomionsa eri asioihin. Kun 
jokainen kertoo oman näkökulmansa, huomaamme yhdessä ympärillämme 
enemmän asioita kuin yksin.

Kesto: 15 min



Minä ja muut
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TUULI PUHALTAA

Muodostetaan rinki, ja yksi jää sen keskelle. Hän sanoo esimerkiksi: ”Tuuli 
puhaltaa kaikille niille, joilla on t-paita päällä”, jolloin kaikki ne joilla on t-paita 
yllään lähtevät liikkeelle ympyrän sisälle päästäkseen vapautuvaan paikkaan. 
Huutaja yrittää ehtiä myös kehälle. Lähtöpaikkaan ei saa palata takaisin eikä 
sen viereiseen paikkaan. Leikki edellyttää ”rehellisyyttä”. Viimeinen jää keskelle, 
ja keksii oman lauseensa, kelle tuuli puhaltaa.

Harjoituksen voi teettää vaiheittain: aluksi muutama kierros konkreettisia asioita 
(vaatteita, laseja, silmiä); seuraavaksi tekoja (käynyt tänään suihkussa, tykkää 
laulamisesta…) ja sitten ajatuksia, asenteita (pitää kilpikonnista, ei kiusaa 
ketään…) jne. Kysymykset lopetetaan ekologiseen elämäntapaan liittyviin 
asioihin, kuten: ”Tuuli puhaltaa kaikille niille jotka lajittelevat jätteensä”. Jos 
leikkijä ei keksi mitään (tulee ”tyhjä pää”), vetäjä auttaa eteenpäin.
 

Kesto: 5 min

Tavoite: Harjoituksen tarkoituksena on lämmittää 
kehoa ja mieltä. Ryhmän jäsenet uskaltautuvat 
nopeassa rytmissä tekemään ratkaisuja ja 
heittäytymään. Tutustutaan toisiin, erilaisiin ja 
samanlaisiin eri asioissa.



KANI-KANI

Muodostetaan rinki. Vapaaehtoinen on pääkani ja hänen molemmilla puolillaan 
olevat lähimmät ihmiset ovat sivukaneja. Pääkani nostaa molemmat kätensä 
kanin korviksi ylös, sivukanit pääkanin puoleisen kätensä omaksi kanin 
korvakseen. 

Kanit toistavat kuuluvalla äänellä mahdollisimman nopeassa tahdissa, korvat 
heiluen: ”kani, kani, kani, kani….”  Pääkani ottaa katsekontaktin ympyrällä 
johonkin toiseen ja heittää korvansa hänelle, sivukanit seuraavat pääkanin 
esimerkkiä. Mahdollisimman nopeasti ”viestin” saanut uusi pääkani nostaa 
korvansa pystyyn ja hänen vierellään olevat muuntautuvat sivukaneiksi ja 
nostavat pääkanin puoleiset korvansa ylös ja koko kanilauma aloittaa: ”kani, 
kani, kani….”.

Otetaan pari harjoituskierrosta, jonka jälkeen aloitetaan pudotuspeli: aina kun 
nostaa väärän käden tai ei ollenkaan, sanoo väärin tai on hiljaa putoaa ringistä. 
Lopuksi jää neljän ryhmä, jotka ovat ”voittajia”. Alle neljän ryhmällä peli ei toimi, 
koska viereiselle pelaajalle ei saa viestiä lähettää.

Kannattaa ottaa revanssikierroksia, ja jos on tosi iso ryhmä voi tehdä 2-3 
ryhmää, joille voi pitää semifinaalin ja finaalit (jos on kilpailuhenkinen porukka). 

Tavoite: Peli helpottaa kontaktinottoa (katsekontaktin on synnyttävä jotta viesti 
kulkisi). Lisäksi on hauska ja viihdyttävä. Otanko vastaan viestin, jonka saan?

Kesto: 5 min
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JOO-LEIKKI

Kuka tahansa saa ehdottaa mitä oltaisiin, ja kaikki muut suostuvat. Esimerkiksi: 
”Ollaan päivänkakkaroita!” ”Joo ollaan päivänkakkaroita”, muut vastaavat ja 
alkavat olla niitä, eli kukin tekee omanlaisensa päivänkakkaran. Sitä jatketaan 
kunnes joku ehdottaa jotain muuta. Vetäjä voi ehdottaa ensimmäisen (tai 
hän on voinut sopia jonkun isoisen kanssa etukäteen, että tämä ehdottaa 
ensimmäisen). Kenenkään tekemisiä ei kommentoida, vaan kaikkien ”kakkarat” 
ovat sellaisia kuin ovat. 

Tavoite: Kehittää positiivista ajattelua sekä päätöksenteon nopeutta. Jumala loi 
sanallaan ja toivoo kuuliaisuutta.

Kesto: 3-5 min

ELÄINTEN ÄÄNET

Ollaan huoneessa tai pihalla piirin sisäpuolella silmät kiinni. Kuka tahansa alkaa 
pitää jonkun eläimen ääntä. Muut alkavat matkia häntä. Ääni voimistuu. Hetken 
päästä joku toinen aloittaa uuden äänen. Heti kun sen kuulee, pitää toistaa sitä. 
Tämä ääni voimistuu, kunnes joku aloittaa taas uuden äänen. 

Lopuksi kootaan, mitä ääniä kuultiin ja montako eläintä tavattiin. 

Sisällä voi leikin aloittaa myös niin, että mennään kyykkyyn ja tehdään kynsillä 
sateen ropinaa lattiaan.

Silmät voi pitää myös auki ja ottaa mukaan joko pelkkiä eläinten eleitä tai ääniä 
ja eleitä yhdessä.

Tavoite: Opetellaan havainnoimaan ja reagoimaan havaittuun. Vaikutamme 
toisiimme.

Kesto: 5-10 min
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KUUNTELUHARJOITUS

Tarvikkeet: Valmiita kuvia, vihot tai paperia, tusseja

Parit istuvat lattialla tai maassa selät vastakkain. Toiselle annetaan kuva, toiselle 
piirustusvälineet. Toinen kertoo mitä näkee kuvassa, toinen piirtää kuulemansa 
mukaan kuvaa. Hänen ei ole lupa kysyä mitään, hän vain kuuntelee. Lopuksi 
katsotaan hänen piirustuksestaan, mitä hän kuuli.

Harjoitus toistetaan uuden kuvan kanssa, mutta tällä kerralla piirtäjällä on lupa 
myös kysyä. Katsotaan, muistuttaako piirustus mallia enemmän kuin aiempi 
työ.

Tavoite: Avataan kysymisen merkitystä. Kysymällä saa tietää enemmän.
Kesto: 15 min

PATSASHARJOITUS

Paritehtävä: Muovataan omasta parista patsas, jonka nimi/aihe pyydetään 
muilta osallistujilta. Vaihdetaan toisinpäin. ”Taiteilijat” voivat katsella toistensa 
teoksia. Jatketaan muutama kierros.

Tavoite: Herätellään luovuutta ja poistetaan turhia pelkoja. Muovaamme 
toisiamme.

Kesto: 5-10 min

KONEHARJOITUS

Pyydä koneelle nimi. Sen jälkeen ensimmäinen siirtyy vapaaseen tilaan ja tekee 
ko. koneen yhden osan ja siihen liikkeen ja äänen. Seuraava tulee ja lisää 
koneeseen oman osansa, liikkeensä ja äänensä. Osa osalta kone rakentuu 
valmiiksi. Osien tulee olla jotenkin kytköksissä toisiinsa ja myös äänellisesti 
samaa koneetta. Koneen voi purkaa näin: ”Koneen rytmi alkaa kiihtyä ja kiihtyä. 
Se menee epäkuntoon, ja tahti kiihtyy, kunnes yhtäkkiä se räjähtäääää….!!” 

Tavoite: Herätellään luovuutta ja poistetaan turhia pelkoja. Yhdessä voimme 
enemmän.

Kesto: 3-5 min (voi tehdä 2-3 konetta)



8 (1)

LAUTTAHARJOITUS VETTEN PÄÄLLÄ

Levittäydytään tasaisesti eri puolille tilaa. Lähdetään liikkeelle kohti tyhjää tilaa. 
Ei puhuta, eikä kosketa tai katsota toisiin. Luotetaan siihen, että joku tulee tilalle 
siihen, mistä itse lähtee pois. Kuljeksitaan niin että jos tila olisi kevyt lautta, se 
pysyisi tasapainossa. 

Ohjaajan käskystä pysähdytään ja muodostetaan lähimpinä olevien kanssa 
erikokoisia ryhmiä: laitetaan kolme polvea yhteen, viisi olkapäätä, kaksi peukaloa 
tai seitsemän pyllyä yhteen. Ryhmänä muodostetaan patsaita puhumatta ja 
neuvottelematta keskenään. Jokainen päättää itse, mikä osa on. Aikaa kolme 
sekuntia: esim. kaksi henkeä ja virveli, kolme henkeä ja ruohonleikkuri, viisi 
henkeä ja mehiläinen, kuusi henkeä ja vesiskootteri, seitsemän henkeä ja 
ökymaasturi, viimeisenä kaikki ja öljyntorjunta-alus tai suuri purjelaiva. Ohjaaja 
käy kyselemässä välillä, mikä osa joku on. Voidaan lähteä liikkeelle joko 
pienempinä muodostelmina tai yhtenä isona ja pitää ääntä. 

Tavoite: Herätellään luovuutta ja sekoitetaan ryhmiä. Voin olla yksin ja voin 
tehdä yhdessä kenen kanssa vain.

Kesto: 10 min

SALAISUUKSIEN LAATIKKO

Paritehtävä: Parisi koettaa arvata, mikä esine sinulla on mielessäsi. Kuvaat 
hänelle eleillä – ilman ääntä – ensin, minkä kokoiseen laatikkoon esine mahtuu, 
sitten millainen se on ja mitä sillä tehdään.

Tavoite: Valmistellaan ryhmiä draamaharjoituksiin. Toisillemme lähettämistämme 
viesteistä 90 % on sanattomia eleitä, ilmeitä ja asentoja.

Kesto: 5 min
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