
CC BY-NC-SA 4.0 Juttu-tupa-toiminta ja Kirsi Alastalo 2019   |   Emojit: Emoji One ja Twitter Emoji, muokannut Kirsi Alastalo   |   RyhmäRenki.fi

JUHLATUULELLA TYYTYVÄINENONNELLINENVOIMISSAAN

OK HÄMMÄSTYNYTPYÖRÄLLÄ
PÄÄSTÄÄN

POHDISKELEVA

J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN

JUTTU-TUVAN ETÄVINKIT

J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN

aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus
aivoliitto.fi/juttutupa 
facebook.com/kommunikaatiokeskus

Facebookissa myös  
suljettu ryhmä:  
Juttu-tupa opettajat

Ohje afasiaryhmään: eJuttu-tupa Whatsappissa

Ennakkovalmistelu

o Pyydä ensin kaikilta puhelinnumerot ja lisää ne yhteystietoihisi.

o Päivitä Whatsappin uusin versio. Soita testipuhelu 2 kaverille, avaa 
videoyhteys ja kokeile käyttää myös takakameraa. Jos kännykässä on esim. 

lompakkomallinen suojus, se voi peittää takakameran näkyvyyden. 

o Varmista, että puhelimen akku on täynnä, videopuhelu vie paljon virtaa.

o Jos käytät wifiä, varmista, että paljon laiteita ei ole yhtä aikaa verkossa.

o Jos mahdollista, käytä kuulokkeita joissa on mikki, esim.  nappikuulokkeita.

o Luo ryhmä ja lisää siihen ihmiset. Sopikaa ryhmälle kiva nimi ja valitkaa kuva.

o Yhtäaikaa linjoille mahtuu 8 ihmistä: eli 7 ryhmän jäsentä + vetäjä.

o Jaa porukka tarvittaessa pienempiin ryhmiin, joille soitetaan eri aikaan.
o Jos ryhmäläiset eivät osaa asentaa sovellusta, tai päivittää sitä - laita 
tekstiviestillä suora linkki Whatsapp-sovelluksen asennussivulle Appstoreen ja 
Google Play -kauppaan. Linkit löydät googlettamalla. Jos jollakulla on vanha 

versio Whatsappista, ryhmävideopuheluun pääsee mukaan vain 4 ihmistä.  



J U T T U - T U P A

PRATKVARNENJUTTU-TUVAN ETÄVINKIT

J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN

aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus
aivoliitto.fi/juttutupa 
facebook.com/kommunikaatiokeskus

Facebookissa myös  
suljettu ryhmä:  
Juttu-tupa opettajat

Aikataulutus ja käytännöt

o Sopiva kesto yhdelle puhelulle on 30-45 minuuttia, siinä ehditään 
käsitellä yksi teema, ja loppuun jää aikaa vapaalle keskustelulle tai 
itsenäiselle harjoittelulle. Voit soittaa pari puhelua peräkkäin eri 
teemoilla, pitäkää välissä kunnon kahvitauko!
o Lähetä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä osallistumiskertaa 
ryhmäläisille tieto koko syksyn aikatauluista, esim. pdf-dokumenttina, 
tai kirjoita tiedot paperille ja ota siitä valokuva. Näin aikataulut löytyvät 
aina ryhmän tiedostoista, eikä niitä tarvitse etsiä viesteistä.

o Pyydä osallistujia ilmoittamaan osallistumisesta tai poissaolosta 
etukäteen.
o Kehoita käyttämään kuulokkeita, jos sellaiset on - ja varaamaan 
rauhallinen tila tapaamista varten.
o Muistuta osallistujia tapaamisesta vielä päivää tai kahta ennen 
kokousta ja muistuta samalla mahdollisen ennakkotehtävän 
valmistelusta.  
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o Anna halutessasi osallistujille jokin ennakkotehtävä, kuten 

levyraadin kappaleiden valinta, luontoseuranta, myönteinen muistelu 

kuvien avulla tai mustaa runoutta -harjoitus.
o Hyviä etätehtäviä ovat myös esimerkiksi erilaiset muistelutehtävät, 
joissa voi hyödyntää omia vanhoja valokuvia tai vaikka matkamuistoja. 
Lisäksi kannttaa käyttää joka kodista löytyviä materiaaleja, kuten 
ilmaislehtiä, joista voi leikata kuvia tai etsiä vaikka hyviä ja huonoja 
uutisia. Voit myös pyytää ryhmäläisiä pitämään kuva- tai 
piirrospäiväkirjaa sovitusta teemasta ja lähettämään kuvia ryhmään 

ennen videopuhelun alkua.
o Hirsipuuhunkin voi pyytää ryhmäläisiltä valmiiksi aiheita, joita he 
haluaisivat arvuutella.
o Ennakkotehtävät auttavat teemakeskustelun aloittamista ja jään 
rikkomista.
o Kyllä-ei –kysymykset toimivat hyvin myös videolla, esimerkiksi “Ota 

koppi” -kysymykset. Wordwall -peleissä on myös monia kivoja eJuttu-
tupaan sopivia pieniä pelejä. 

Ennakkotehtävät
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o Kun eJuttu-tupa alkaa, käykää yhdessä läpi, ketä on linjoilla. Lyhyet 
tervehdykset ja kuulumiset kaikilta, esimerkiksi fiilismittarin kuvien 
avulla. Anna puheenvuoro yhdelle osallistujalle kerrallaan, ja pyydä 
kertomaan (esim. peukulla tai äännähdyksellä) kun ollaan sopivan 
fiiliksen kohdalla. Käy rauhassa läpi koko fiilismittari, ennen kuin pyydät 
vastamaan. Varmista, että ymmärsit oikein. Kertaa lopussa koko ryhmän 
fiilikset läpi.
o Vinkki: Jos osallistuja ei näe kunnolla opettajan tai jonkin osallistujan 
kuvaa, kehoita painamaan kuvaa pitkään niin se suurenee. 

o Alusta teema lyhyesti. Käytä kuvia ja selkeää tekstiä apuna, sillä 

videoyhteyden välityksellä puheen ymmärtäminen voi olla afasian 
vuoksi vaikeaa, ja video- ja ääniyhteys voi myös tökkiä. Hyvä keino on 

näyttää tukikuvia tietokoneen näytöltä lähikuvassa.
o Tarvittaessa laita kännykkä nojaamaan vaikka kahvikuppiin, jotta 
molemmat kätesi ovat vapaana.
o Kun keskustelette, kirjoita ylös  tukisanoja. Näytä tukisanoja välillä 
kameralle tai kirjoita niitä tietokoneelle, jonka näyttöä kuvaat 
keskustelussa. Voit toistaa tärkeimpiä asioita ääneen, jotta keskustelua 

on mahdollisimman helppo seurata.
o Kun teema on käsitelty, voitte suunnitella lopuksi yhdessä tulevia 
kertoja tai jättää aikaa vapaalle keskustelulle.  

Mukavia keskustelukertoja!

Tapaamisen aikana
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