
Työhyvinvointi PALA -pelissä pohditaan työhyvinvointia 
työn, työyhteisön, johtamisen, turvallisuuden, kehittymisen 
ja terveyden näkökulmista. Siniset ovat yleisiä pohdintoja 
työhyvinvointiin liittyen. Keltaiset pohdinnat ovat omasta 
työstä. Vihreissä pohdinnoissa on vahva kehittämisen 
draivi. ? -merkin alla on jokerikysymyksiä, joissa pääsee 
ehkä vähän toimimaankin. Pelissä pohdinnat ovat lyhyitä. 
Ne ovat ajattelun, keskustelun ja kehittämisen herättäjinä. 
Pohtimisen lisäksi sattumalla, hauskanpidolla ja yhteisellä 
tekemisellä on oma tärkeä roolinsa. Pyörittäkää 
onnenpyörää, pohtikaa, keskustelkaa ja naurakaa 
yhdessä. Siten yhteinen pala kasvaa! 

 

➢ Yksi pohdinta kestää noin kaksi minuuttia. Mikäli jokerikortissa on tehtävä, on aikaa 

sen suorittamiseen myös noin kaksi minuuttia. Aika rientää kortissa olevassa pallossa. 

Joukkue saa suorittaa tehtävät omalla tavallaan. Sekä pohdinnoissa että jokereissa, 

nuolesta mennään eteenpäin vasta, kun joukkue on lukenut tehtävän ja valmis aloittamaan. 

 

➢ Peliä pelataan 2-4 joukkueen kesken. Jokaisessa joukkueessa on 2-4 pelaajaa. 

Joukkueet saatte muodostaa oman makunne mukaan. Antakaa tiimeille nimet ja menkää 

nuolella eteenpäin onnenpyörään. Ensimmäinen tiimi aloittaa klikkaamalla onnenpyörän 

keskeltä, jotta pyörä käynnistyy. 

 

➢ Pohdinta avautuu automaattisesti, kun pyörä pysähtyy. Lukekaa pohdinta ääneen ja 

klikatkaa nuolta, jolloin ajanlaskenta käynnistyy. Kortin ylälaidassa oleva aika kertoo 

pohdintaan käytettävän ajan. Kun olette valmiit, hyväksykää vastaus. Vuoro siirtyy 

seuraavalle tiimille. 

 

➢ Palan eli täpän saatte, kun pohditte ensimmäisen kerran uutta väriä. Joukkue voi 

pohtia pelin aikana useamman kerran saman värin pohdinnan, mutta vain ensimmäisellä 

kerralla saa palan eli täpän. Tiimin pohtiessa muut joukkueet kuuntelevat, eivät osallistu. 

Peliä pelataan, kunnes kaikki joukkueet ovat keränneet 3 täppää. Pelin jo lopettaneet 

joukkueet toimivat kuuntelijoina siihen asti, kun vain yksi joukkue on jäljellä. Pelin voittaa se 

joukkue, joka on pohtinut ensimmäiseksi vihreän, sinisen ja keltaisen kortin. Kun vain yksi 

joukkue on jäljellä, pyöritetään pyörää uudelleen ja kaikki joukkueet osallistuvat pohdintaan, 

kunnes viimeinenkin täppä jokaisella joukkueella on täynnä. 

 

➢ Pohdinnoissa sana on vapaa ja korteissa esiin nostettuja teemoja saa pohtia juuri, 

kuten sillä hetkellä tuntuu. Pelissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kaikki näkökulmat 

sekä tavat tehdä ja pohtia ovat yhtä arvokkaita. Voittoa tärkeämpää on kasvattaa yhteistä 

palaa, löytää uusia näkökulmia ja voida taas astetta paremmin työssänne. Mukavia 

pelihetkiä! 

Metsästäkää yhteistä PALAA, koska työhyvinvointi on tärkeää. 


