
Yhteisön kokemuspeli
- lasten ja nuorten ja työntekijöiden ääni esiin lastenkodeissa 

Miten peli etenee?
Pelaajat pyörittävät vuorotellen pelilaudan keskellä 

asetettavaa nuolta, joka kertoo keskustelunaiheen. 

Peliohjeista löytyy myös apukysymyksiä keskustelun 

herättäjäksi. Kunkin keskustelun lopuksi arvioidaan, 

kuinka hyvin aihealueen asiat ovat laitoksen arjessa. 

Jokainen osallistuja antaa äänensä hymynaamojen 

avulla ja tämä kirjataan pelilautaan.

Pelin yhteydessä mietitään kehittämisideoita, kirjataan 

niitä ylös ja viedään näitä systemaattisesti eteenpäin 

laitoksen kehittämistyössä. Tätä varten on 

muistiinpanoliite.

Nuorten sanoin
”Itsenäistymiseen mennään hitaasti 
harjoitellen.”
”Lastenkoti tuntuu kodilta, vaikka 
lapsuudenkoti on tärkeä”.

Peli soveltuu parhaiten yli 12-vuotiaille 
lapsille ja nuorille.

Miten peliä on testattu?
Yhteisön kokemuspelin on ollut vapaasti 

kokeiltavissa valtakunnallisesti.  Helsingissä peliä 

on pelattu Teinilän ja Hyvösen lastenkodeissa. 

Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja pelin 

vastaanotto on ollut hyvä. Hyvösen lapset ovat 

osallistuneet aktiivisesti pelituokioihin ja 

ennustaneet Yhteisön kokemuspelille menestystä 

muissakin lastenkodeissa. Henkilökunta on saanut 

pelin avulla arvokasta tietoa lasten kokemuksista 

lastenkodin kehittämisen tueksi. Yhteinen 

tekeminen tärkeiden kysymysten äärellä on ollut 

palkitsevaa niin lapsille kuin aikuisillekin.

Mihin peli perustuu? 
Yhteisön kokemuspelin pelilauta rakentuu lapsen 

hyvinvoinnin kolmen, vuorovaikutuksessa rakentuvan 

osa-alueen ympärille: myönteinen minäkuva, 

turvallisuus ja toimijuus. Näitä on täydennetty muilla 

lapsen hyvinvointiin vaikuttavilla tekijöillä eli fyysisellä 

terveydellä, fyysisellä ympäristöllä ja materiaalisilla 

resursseilla. 

Ulkokehältä löytyy 15 teemaa, jotka tarkentavat 

hyvinvoinnin osatekijöitä erityisesti lastensuojelun 

laitoshoidossa. Käsiteltävät aiheet valikoituvat 

pelilautaan kuuluvaa nuolta pyörittämällä. 

Keskustelujen tukena on käytettävissä 

apukysymyksiä. Aiheen käsittelemisen jälkeen lapset 

saavat antaa arvosanan siitä, miten hyvin asia 

toteutuu omassa lastenkodissa.

Lisätietoja  ja pelimateriaalit:  
http://www.socca.fi/yhteisonkokemuspeli

Yhteisön kokemuspeli on erityisesti 

lastensuojelulaitoksiin tarkoitettu uusi 

lautapeli, jonka avulla lapset, nuoret ja 

työntekijät voivat keskustella ja arvioida 

lapsen ja nuoren arkea ja kokemusta omasta 

elämästään.

Peli tarjoaa konkreettisen apuvälineen ja 

keskustelun avaajan, jonka avulla jokaisella 

lapsella ja nuorella on mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisöön, jossa hän elää. Oikeita 

ja vääriä vastauksia ei ole ja tavoitteena on, 

että pelin avulla voidaan puhua aiheista, 

joista ei välttämättä muuten puhuta.

Pelissä syntyneitä ajatuksia kirjataan ylös ja 

teemoja ja ideoita voi ja kannattaa 

hyödyntää laitoksen arjen kehittämisessä ja 

yksilötyössä asiakkaiden kanssa.


