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RYHMÄILMIÖN TEKIJÄT JA TEKEMINEN
Ryhmäilmiö syntyi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset 
-hankkeessa vuosina 2011‒2015. Hankkeen tavoitteena oli edistää ammattiin opiske-
levien hyvinvointia. Jo alussa oli selvää, että oppilaitokset tarvitsivat arjessa toimivan 
työkalun, joka vahvistaisi jo tehtävää hyvinvointityötä ja rohkaisisi tekemään jotain 
uutta. Ryhmäilmiössä yhdistyvät hyvien opiskelu- ja työryhmien myönteiset vaiku-
tukset vuorovaikutukseen, työrauhaan ja osallisuuteen sekä konkreettiset, arkityötä 
tukevat menetelmät. 

Ryhmäilmiön tekijätiimissä yhdistyy vankka käytännöllinen ja tieteellinen asiantun-
temus. Kirjan tekijöistä Anni Selin ja Kim Kannussaari ovat pitkän linjan ammatti-
laisia. He ovat nähneet käytännössä, kuinka hyvät ryhmät saavat nuoret viihtymään, 
kukoistamaan ja yrittämään. Sitä kautta he ovat kehittyneet ryhmien ohjaamisen 
taitureiksi. Tutkija Antti Maunu on perehtynyt laajasti sosiaalisten tekijöiden merki-
tykseen nuorten elämässä, etenkin heidän hyvinvointiinsa sekä opinto- ja työmenes-
tykseensä. Tärkeä osuus on ollut myös Laura Heinosella, joka on tuottanut kirjan ja 
ollut kehittämässä käytettyjä menetelmiä. Sisältöjen ja menetelmien tuottamisessa on 
hyödynnetty myös EHYT ry:n amis-tiimin muiden työntekijöiden osaamista, joista 
kirjoittajiksi voidaan mainita Kiti Poikonen, Mikko Vainio sekä Merit Lindén. Risto 
Aholainen on hoitanut väsymättä käytännön asioita.

Ryhmäilmiön kehittämistyössä on kuultu satoja nuorten kanssa työskenteleviä am-
mattilaisia. Kirjasta otettiin ensimmäinen painos alkuvuonna 2014. Ensimmäisen 
painoksen kehittämisessä oli mukana noin 50 ammattilaista viidestä ammatillisesta 
oppilaitoksesta eri puolilta Suomea, ja kirjan tehtäviä ja menetelmiä on muokattu ja 
hiottu suoraan heiltä saadun palautteen mukaan. Vuonna 2014 lähes 3 000 nuorten 
kanssa työskentelevää aikuista sai Ryhmäilmiö-koulutuksen. Tästä ryhmästä noin 40 
ammattilaista osallistui perusteellisiin arviointikeskusteluihin. Lisäksi noin 500 osallis-
tujaa on vastannut sähköiseen palautekyselyyn. Keskustelujen ja palautteiden pohjalta 
kehitettiin nyt käsillä oleva Ryhmäilmiön uudistettu, laajempi painos. 

Toiseen painokseen lisättiin konkreettisia, käytännöllisiä 
malleja ja tehtäviä työskentelyyn nuorten kanssa, mutta myös 
työyhteisöille itselleen. Lisäksi kirjaa muokattiin niin, että se 
sopii paremmin nuorten kanssa eri tehtävissä työskenteleville 
aikuisille. Ammatillisia oppilaitoksia ei suinkaan ole unoh-
dettu. Osa uusista tehtävistä on tehty niin, että ne soveltuvat
työkykypassin sisällöksi. Nämä tehtävät tunnistat oheisesta 
merkistä.

Ryhmäilmiön saama palaute on ollut varsin positiivista. Lukijat ovat kokeneet, että 
kirja tarjoaa käyttökelpoisia ja toimivia ratkaisuja niihin haasteisiin ja kipupisteisiin, 
joita kuuluu nuorten kanssa työskentelyyn. Olemme ottaneet palautteen ilolla vastaan 
ja katsomme, että olemme onnistuneet palvelemaan niin nuorten kuin aikuistenkin 
tarpeita ja toiveita. Emme väitä tekevämme kenenkään ammattilaisen työtä paremmin 
kuin he itse. Voimme kuitenkin tarjota ammattilaisille välineitä ja näkökulmia kehittää 
itse omaa työtään paremmaksi ja palkitsevammaksi. 

Merit Lindén
Projektipäällikkö
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SAAMMEKO AUTTAA?JOHDANTO

Nuorten kanssa työskentely on muuttunut, ja muutos näyttää jatkuvan. 
Varsinaisen nuorten kanssa olemisen lisäksi suuri osa aikuisten ammatti-
laisten työajasta kuluu hallinnollisiin paperi- ja muihin töihin. Silti monet 
ammattilaiset kokevat, että hallinto ja johto vetäytyvät yhä kauemmas ja 
tarjoavat vähemmän tukea ja ymmärrystä omaan arkityöhön.

Myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työnkuvat ja ammatti- 
identiteetit muuttuvat. Monen on tasapainoiltava opettajan, sosiaalityön-
tekijän, lääkärin, papin ja poliisin rooleissa – varsinaisesta työtehtävästään 
ja koulutuksestaan riippumatta. 

Samaan aikaan monet aikuiset kokevat, että nuorten kohtaaminen oppilai-
toksissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla tai asuntoloissa on muuttunut haas-
tavammaksi. Nuoret tarvitsevat paljon tukea ja joskus ohjaamista kädestä 
pitäen. Oppimiseen ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet lisääntyvät. 
Aina ei ole selvää, mitä kenenkin kuuluisi tehdä. Parasta olisi, jos jokainen 
voisi tukea nuorta oman työnsä puitteissa. Mutta miten ja millä ajalla?

Ryhmäilmiö on tehty lievittämään näitä ristipaineita. Se tarjoaa käytännöllisiä 
ja yksinkertaisia työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn erilaisissa tilanteis-
sa. Kirjaa on kehitetty ensi sijassa ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta sen 
menetelmät sopivat käytettäviksi myös muissa ympäristöissä ja tilanteissa.

Lisäksi Ryhmäilmiö tarjoaa työyhteisöille yhteisiä välineitä ja näkökulmia 
kehittää omaa toimintaansa.

Ryhmäilmiö on tehty helpottamaan ja 
selkeyttämään kaikkien niiden aikuisten 
työtä, jotka ovat tekemisissä nuorten 
kanssa. Kirja tarjoaa käytännöllisiä ja 
yksinkertaisia työkaluja työskentelyyn 
nuorten kanssa.
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MITÄ SAAT RYHMÄILMIÖSTÄ?

Ryhmäilmiön taustalla on vankkaa käytännön kokemusta sekä tutkimus- 
ja kehittämistyötä. Siksi voimme väittää, että se toimii. Uskomme, että 
Ryhmäilmiö helpottaa arkityötä, vahvistaa nuorten valmiuksia ja parantaa 
maailmaa.

1. Oma arkityö helpottuu – ja toistenkin

Nuoruus on jo itsessään ryhmäilmiö, ja nuoret pyrkivät oma-aloitteises-
ti muodostamaan ryhmiä lähes kaikkialla. Suuri osa nuorten ajasta ja 
energiasta kuluu oman sosiaalisen paikan hakemiseen ja vahvistamiseen 
ryhmissä. 

Tämän takia ryhmä on tärkein yksikkö opetukseen ja muuhun työskente-
lyyn nuorten kanssa. Kun ryhmä saadaan toimimaan yhdessä, sen jäsenet 
auttavat ja innostavat myös toisiaan toimimaan ja oppimaan. Opetus 
ja ohjeistaminen sujuvat helpommin, kun ryhmässä on turvallinen ja 
vastaanottava ilmapiiri. Myös työskentely tehostuu ja työrauha paranee. 
Opettajan tai ohjaajan ei tarvitse valvoa ryhmää tai sen yksittäisiä jäseniä, 
vaan kaikki voivat keskittyä varsinaiseen työhön. Jos vuorovaikutus nuor-
ten kanssa ei toimi, työskentely tuntuu helposti tervanjuonnilta.

Ryhmässä toimiminen on taito, jota nuorten täytyy opetella ja harjoitella. 
Se onnistuu vain ryhmissä ja varmimmin aikuisen johdolla. Ryhmäilmiö 
tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille valmiuksia ja työkaluja, 
joiden avulla voi harjoitella ryhmässä toimimista.

Kouluissa ja oppilaitoksissa nuoret ovat tekemisissä yhtä aikaa monien 
aikuisten kanssa. Kaikkien työskentely helpottuu, kun työntekijät noudat-
tavat samoja toimintatapoja.

Ryhmäilmiö tarjoaa yhteisen
kielen ryhmässä toimimiseen.

Myös työyhteisöt ovat ryhmiä, joiden yhteistoiminta edellyttää yhteisiä 
periaatteita ja harjoittelua. Siksi Ryhmäilmiö sisältää välineitä, joilla voi 
helpottaa myös yhteistyötä organisaatioiden sisällä ja esimerkiksi kodin 
ja koulun tai nuorisotyön välillä.
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2. Nuoret pärjäävät paremmin 

Nuoret ovat luonnostaan erilaisia persoonia, työskentelijöitä ja oppijoita. 
Ryhmässä nuoret saavat ja ottavat erilaisia rooleja. Juuri tämän takia ryh-
män ohjaajan tärkein tavoite on saada ryhmä toimimaan yhdessä. Mitä 
vahvempi ryhmähenki, sitä paremmin ryhmä kykenee kantamaan ja kun-
nioittamaan jäsentensä erilaisuutta. 

Ryhmäilmiö voi parantaa opintomenestystä ja tehostaa opintojen läpäisyä, 
koska koulussa viihtyminen on nuorille sosiaalista. Jos opiskelijat viihty-
vät ryhmässä, he tulevat mielellään kouluun ja tekevät siellä mielellään 
sitä, mitä kuuluukin. Sama ilmiö toimii työyhteisöissä. Jokaisen työpanos 
paranee, jos porukan jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Myös 
yllättävän suuri osa ongelmakäyttäytymisestä häviää, kun ryhmän ilmapiiri 
on kunnossa.

Opetussuunnitelmissa korostetaan yhä enemmän sosiaalisten taitojen op-
pimista osana tiimityötä ja asiakaspalvelua. Työtehtävät, menetelmät ja ma-
teriaalit muuttuvat jatkuvasti. Se ei kuitenkaan muutu, että työskentelemme 
toisten ihmisten kanssa ja toisia ihmisiä varten. Myös esimerkiksi työssä-
oppimisesta tulee helpompaa ja tehokkaampaa, kun nuori osaa hakeutua 
alusta alkaen osaksi työporukkaa.

Ryhmäilmiö antaa nuorille tärkeitä valmiuksia 
työelämään. Työskentely toisten ihmisten kanssa 
ja toisia varten ovat asioita, jotka eivät muutu. 
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3. Suomi nousee ryhmissä

Nuorten syrjäytyminen on suomalaisen yhteiskunnan vakavimpia ongelmia. 
Siinäkin on kyse ryhmätaidoista ja -kokemuksista: syrjäytyneellä nuorella ei 
ole ryhmiä, joihin kuulua ja joiden kanssa jakaa elämäänsä. Siksi syrjäytymi-
nen lannistaa ja passivoi.

Hyvät sosiaaliset kokemukset ja taidot ehkäisevät tehokkaasti sosiaalisia on-
gelmia. Hyvät porukat ja halu olla niissä mukana sitovat nuoria yhteiskun-
taan ja sen toimintaan. Ne motivoivat pitämään huolta itsestä ja vähentävät 
muun muassa päihteiden ongelmakäyttöä. 

Kaikkia elämän kolhuja ei voi välttää, mutta niistä selviää helpommin ja no-
peammin, jos itsellä on tärkeitä ihmisiä, toiveita ja tavoitteita, joiden vuoksi 
haluaa ponnistella. Jos ei ole, on helpompi vain antaa mennä.

Sosiaalisia taitoja voi verrata maatalousyhteiskunnan maanviljely- ja pyynti-
taitoihin. Niitä tarvitaan yhteiskunnassa pärjäämiseen, vaikka ne tuntuisivat 
epämiellyttäviltä tai vaikeilta. Siksi nuorten sosiaalisten valmiuksien ja ryh-
mien vahvistaminen on yksi kannattavimmista investoinneista, joita heidän 
hyväkseen voidaan tehdä.

Nuorten ryhmien ja sosiaalisten 
valmiuksien vahvistaminen on 
panostus tulevaan, mutta helpottaa 
samalla arkea tässä ja nyt. 
Sosiaalisia taitoja tarvitaan 
yhteiskunnassa pärjäämiseen, 
vaikka ne tuntuisivat epämiellyttäviltä 
tai vaikeilta.

R
Y

H
M

Ä
IL

M
IÖ

10



MINÄKÖ RYHMÄN OHJAAJA?

Ryhmän ohjaajan 
pitää ansaita 
positiivinen 
auktoriteettiasema 
ja ryhmänsä 
luottamus. 
Ne saavutetaan 
huolehtimalla siitä, 
että jokaisella 
nuorella on 
ryhmässä hyvä 
sosiaalinen paikka. 

Usein ajatellaan, että ryhmän ohjaaminen liittyy persoonallisiin omi-
naisuuksiin, joita toisilla aikuisilla on ja toisilla ei. Tämä on harhakuva. 
Ryhmän ohjaaminen on käytännön taito, jonka jokainen voi oppia. 

Usein haasteena on, että ryhmän ohjaamiseen ei tarjota riittävästi 
koulutusta, ohjeistusta tai muita resursseja. Yksittäisillä oppilaitoksilla 
tai esimerkiksi nuorisotaloilla ei ole välttämättä selvää linjaa siitä, mitä 
ryhmän ohjaajan kuuluu tehdä. Myös omilta esimiehiltä saatu palaute 
koetaan usein riittämättömäksi. Monet toivovat opettajankoulutuksesta 
parempia valmiuksia ryhmien kanssa työskentelyyn. Näistä syistä Ryh-
mäilmiöön on koottu yksinkertaisia ja konkreettisia ryhmän ohjaamisen 
lähtökohtia, joita jokainen nuorten kanssa työskentelevä aikuinen voi 
soveltaa omaan työhönsä ja omiin ryhmiinsä.

Ryhmäilmiön taustalla on ajatus, että vastuu nuorten ryhmistä ja sosi-
aalisista valmiuksista on viime kädessä aikuisilla. Työelämätermeillä 
sanottuna ryhmän ohjaaja on nuorten esimies. Muiden esimiesten ta-
voin myös ryhmän ohjaaja tarvitsee positiivisen auktoriteettiaseman ja 
ryhmänsä luottamuksen. Ne saavutetaan parhaiten huolehtimalla siitä, 
että kaikilla nuorilla on ryhmässä hyvä sosiaalinen paikka. 

Nuoria ei voi pakottaa viihtymään, mutta nuorten viihtyminen on myös 
aikuisten etu. Silloin kaikkien työ sujuu, arki helpottuu ‒ ja koko yhteis-
kunta hyötyy.
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Hyvin toimivilla ryhmillä on tapana keskittyä välillä pelkästään itseensä 
ja asioihin, jotka ovat tärkeitä sille ja sen jäsenille ryhmänä. Tällöin suori-
tuskeskeinen toiminta ja ryhmän tai sen jäsenten arviointi laitetaan sivuun 
ja keskitytään siihen, mikä ryhmää yhdistää. Tätä voidaan nimittää jatku-
vaksi ryhmäyttämiseksi, ryhmän huoltamiseksi tai rakentamiseksi. 

Jatkuva ryhmäyttäminen vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa sen il-
mapiiriä ja lisää turvallisuudentunnetta ryhmässä. Käytännössä ryhmää on 
helpoin huoltaa toistuvilla ryhmätapaamisilla, joissa vahvistetaan ryhmän 
ilmapiiriä ja tapaa toimia yhdessä. 

Ryhmätapaamisten rakenne kannattaa pitää samanlaisena aiheesta riippu-
matta. Kun ryhmän jäsenet tottuvat siihen, että ryhmätapaamiset etenevät 
samalla tavalla, he osaavat orientoitua ja keskittyä tapaamisiin paremmin. 
Jos esimerkiksi oppilaitoksessa kaikki ohjaajat noudattavat samaa rakennet-
ta, se tekee myös ryhmien ja ohjaajien vaihtumisesta helpompaa. 

Ryhmää rakentavat tapaamiset vapauttavat aikaa ja energiaa ryhmän varsi-
naiseen toimintaan oppitunneilla, harjoituksissa ja muissa tilanteissa. Kun 
nuoret oppivat, että heitä askarruttaville, jännittäville, hihityttäville tai ryh-
män toimintaa muuten sekoittaville asioille on oma aikansa ja paikkansa, 
näitä asioita ei tarvitse kantaa puheissa ja mielessä muina aikoina.

Säännölliset ryhmätapaamiset rohkaisevat myös ryhmän hiljaisempia jäse-
niä osallistumaan aktiivisemmin ja opettavat äänekkäämpiä kuuntelemaan 
muita. Näin hyvät ryhmätapaamiset antavat jäsenilleen sosiaalisia perus-
taitoja, joista on hyötyä jatkossakin. Nämä valmiudet vahvistuvat, kun niitä 
harjoitellaan.

Tässä luvussa esitellään ryhmä-
tapaamisten kulkuun sopiva rakenne 
sekä toimintatapoja, jotka auttavat 
ryhmien ohjaamisessa sekä ryhmä-
hengen vahvistamisessa.

RYHMÄTAPAAMISEN 

KULKU

Hyvä rakenne + 
turvallinen tilanne 
= toimiva ryhmä.
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Ryhmän kokoontuessa:

■ Tervehdi ja huomioi kaikki ryhmän jäsenet. 

■ Luo katsekontakti kaikkiin, hymyile ja kättele heidät.

Muista tervehtiä ja huomioida nuoria 
joka kerta, myös viidenkymmenen ja 
sadan tapaamisen jälkeen. Mieti, miltä 
tuntuisi, jos aamuisin töihin tullessasi 
pomo ei tervehtisi sinua.

RYHMÄTAPAAMISEN 

ALOITUS   10–15 MIN

TEE NÄIN

Ennen tapaamista:

■ Mieti etukäteen, mitä aiot tehdä ryhmän   
 kanssa.

■ Jos tapaamisessa tarvitaan joitain välineitä, 
 esimerkiksi kyniä ja paperia, varaa ne 
 valmiiksi.

■ Siirrä sekä ryhmän jäsenten tuolit että oma 
 tuolisi puoliympyrän muotoon. Jos tämä ei 
 ole mahdollista, asettukaa niin, että kaikki 
 näkevät toisensa eikä kukaan jättäydy sivuun. 
 Älä anna ryhmän hajautua takarivin ja etu-
 rivin kuppikuntiin.
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TEHTÄVIÄ RYHMÄTAPAAMISEN ALKUUN

Miinukset ja plussat

Kysy ryhmäläisiltä ”miinuksia ja plussia”, eli jokainen kertoo kysei-
seltä päivältä tai viikolta yhden itselleen sattuneen ikävän ja yhden 
mukavan asian tai tapahtuman. Mukava asia on hyvä jättää viimeisek-
si, koska siitä jää parempi mieli. Molempiin käytetään vain yksi lause, 
ei pitkiä tarinoita. Kun ryhmä on uusi, aloita kierros itse. Näin annat 
ryhmälle esimerkin, miten toimia.

Lauseenalut 

Kerro ryhmälle lauseenalku, jota jokainen ryhmän jäsen jatkaa vuo-
rollaan yhden lauseen verran. Jos ryhmäläiset alkavat toistaa samoja 
asioita, voit vaihtaa toiseen lauseenalkuun. Myös sinä jatkat lausetta 
omalla vuorollasi. 

Voit käyttää seuraavia lauseenalkuja:

 ■ Olen usein ihmetellyt, miksi…

 ■ Jos olisin kone, olisin…

 ■ Hauskin lukemani Facebook-kommentti on…

 ■ Kuulin eilen uutisista, että…

Voit myös keksiä lauseenalkuja omalta ammattialaltasi, ajankohtaisis-
ta tapahtumista tai mistä tahansa aiheesta, joka herättää keskustelua.

Tavarat kertovat

Pyydä ryhmän jäseniä ottamaan taskustaan tai repustaan jokin 
esine ja kertomaan yhdellä lauseella, miksi heillä on se mukanaan. 

Esimerkiksi avaimista voi kertoa, että tällä avaimella käynnistän 
mopon ja ajan sillä kouluun. Kännykästä voi kertoa, että sain tänään 
tekstiviestin äidiltä, joka kertoi että illalla on ruuaksi pizzaa. Korusta 
voi kertoa, että sain tämän poika- tai tyttökaverilta. Paidasta voi ker-
toa, että tykkään pinkistä. Myös sinä osallistut tehtävään. 
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MIKSI NÄIN?

Jotta ryhmä voisi toimia yhdessä, täytyy jokaisen ryhmän jäsenen 
tuntea, että ryhmässä on paikka juuri hänelle. Tämä tunne syntyy, 
kun tulee kuunnelluksi keskeytyksettä. Ryhmän yhteistyö edellyttää 
myös toisten ryhmän jäsenten kuuntelua ja kunnioittamista. Kun 
ryhmätapaaminen aloitetaan näin, ryhmän ilmapiiri alkaa heti muo-
toutua oikeaan suuntaan. Lisäksi ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan 
paremmin toisiaan ja sitä, mitä toisten elämään kuuluu.

Ryhmän ohjaaja on ryhmän esimies 
ja vastuussa sen toimintakyvystä. 
Hänen on näytettävä esimerkkiä toisten 
huomioimisessa ja kuuntelemisessa. 
Ryhmä ei voi toimia, ellei sen johtaja 
ole osa ryhmää.
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Puheenvuorojen jakamisessa auttaa ryhmän maskotti. Ainoastaan 
se, joka pitelee maskottia, saa puhua. Kehu ryhmää, kun nuoret 
onnistuvat kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisiaan. Mitä kovempaa 
porukkaa, sitä hempeämpi maskotti, esimerkiksi vaaleanpunainen 
pantteri. Voit kokeilla myös ammattiin liittyviä symboleita, kuten 
maalisutia, vasaraa tai hiusharjaa.

MIKSI NÄIN?

Tapaamisten säännöllinen ja toistuva rakenne opettaa ryhmän jäsenille, 
että ryhmässä ja ryhmän ohjaajan kanssa on aika ja paikka käsitellä mitä 
tahansa aihetta. Silloin se ei vie aikaa ja voimavaroja muina aikoina tai 
muilta tunneilta.

Kun ryhmäläisten esiin nostamat aiheet käsitellään heti tuoreeltaan, ryh-
män luottamus ja turvallisuudentunne vahvistuvat. Ryhmän täytyy saada 
purkaa sitä mietityttävät ja painavat aiheet, jotta se voi toimia muiden 
asioiden parissa. Yhteiset keskustelut antavat myös ryhmän ohjaajalle 
tietoa siitä, millä tavalla kunkin ryhmän kanssa on luontevinta toimia.

TEE NÄIN

■ Valitse aihe, jota haluat käsitellä tapaamisessa. Varaa sen käsittelyyn  
 tarvittavat välineet, esimerkiksi kyniä ja paperia.

■ Aihe voi liittyä ryhmän jäsenten tai toimintaympäristön arkeen, 
 esimerkiksi oppilaitoksissa poissaoloihin tai ajankohtaisiin tapahtumiin.

■ Ryhmästä voi nousta tapaamisen alussa esiin aihe, jota on tarpeen 
 käsitellä enemmän. Voit myös kysyä ryhmältä aihetta. 

■ Voit itse valmistella etukäteen aiheen, jonka uskot olevan 
 ryhmälle hyväksi.

■ Kirjan neljännessä luvussa on valmiita aiheita ja niiden käsittelyyn  
 sopivia menetelmiä. Voit käyttää ja soveltaa menetelmiä myös muiden  
 aiheiden käsittelyyn.

RYHMÄTAPAAMISEN

 SISÄLTÖ   20–25 MIN
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Vedä ryhmätapaaminen yhteen lyhyesti.

■ Nosta esiin yksi asia, jonka haluat ryhmäläisten muistavan 
 keskustelusta.

■ Kertaa lyhyesti tapaamisen kulku.

■ Jos aiheen käsittely jäi kesken, kerro milloin se käsitellään 
 loppuun, ja pidä lupauksesi.

Lopeta ryhmätapaaminen napakasti.

■ Jos seuraavan tapaamisen ajankohta ja aihe ovat tiedossa, 
 kerro ne.

■ Älä valmistele lähtöä 
 liian aikaisin.

■ Muistuta, että ryhmä-
 tapaaminen loppuu vasta, 
 kun se on lopetettu.

TEE NÄIN

Kiitä ryhmää.

■ Nosta esiin yksi positiivinen, ryhmään liittyvä asia, 
 josta kiität.  > Katso sivu 22.

■ Kiitä, vaikka mielestäsi ei olisi syytäkään.

RYHMÄTAPAAMISEN 

LOPETUS   5 MIN

1

2

3
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■ Vaikka meillä on näitä hankaluuksia, niin    
 olemme silti hyvä ryhmä ja tulevaisuudessa    
 meillä menee vielä paremmin.

■ Onhan tässä meillä vielä opittavaa, mutta tiedän, 
 että hyvä tästä tulee.

■ Te olette todella erityinen ryhmä.

■ Tässä ryhmässä on loistavaa pohdintaa.

■ Te osaatte ottaa toisenne hyvin huomioon.

■ Kiitos hienosta keskustelusta, on ilo työskennellä 
 kanssanne.

■ Näihin ryhmätapaamisiin on aina hienoa tulla.

■ Onpa mukava tehdä töitä teidän kanssanne.

■ Te olette edistyneet tosi hienosti.

■ Te olette kyllä mukava ryhmä.

■ Teillä on käynyt tuuri, kun olette saaneet näin hienoja   
 tyyppejä tähän ryhmään.

LISTA ASIOISTA, 
JOISTA VOIT KEHUA, 
VAIKKEI MIELESTÄSI 

OLISI SYYTÄKÄÄN
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MIKSI NÄIN?

Kun ryhmätapaaminen lopetetaan selkeästi tai kerrotaan, milloin 
asian käsittely jatkuu, ryhmäläiset eivät jää vellomaan aiheeseen. 
Aikaa ja energiaa jää muille asioille.

Ryhmän ohjaajan antama tunnustus on välttämätöntä ryhmän raken-
tumiselle. Vain silloin myös ryhmän jäsenet oppivat kunnioittamaan 
ja arvostamaan toisiaan ja ohjaajaansa. 

Ryhmän jäseniä kunnioittava ohjaaja voi vaatia myös itselleen kun-
nioitusta, kuten sen, että tapaamisessa ollaan ja osallistutaan niin 
kauan kuin se kestää. Samalla ryhmän jäsenet oppivat sosiaalisia 
perustaitoja, joista heille on hyötyä muussakin elämässä.

Kiittäminen, myös perusteeton, 
toimii itseään toteuttavana ennusteena. 
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Kaikki opiskelijaryhmät kehittyvät ja rakentuvat erilaisten vaiheiden kautta. 
Joissain ryhmän kehityksen vaiheissa ryhmä toimii hyvin, mutta esimerkiksi 
ns. kuohuntavaiheessa riitoja ja ongelmia voi olla yhtenään. Ryhmän ohjaa-
jan on hyvä tiedostaa, että haastavakaan ryhmä ei ole kokonaan huono tai 
vaikea, vaan kaikki ryhmät käyvät läpi samoja kehitysvaiheita.

Ryhmät kehittyvät eri tahtiin: toiset kypsyvät hitaammin, toiset nopeammin. 
Ryhmän kehitys voi myös kulkea takaperin eli ryhmä voi palata aiempaan 
kehitysvaiheeseen, jos se kohtaa jonkin kriisin. Siksi yhtä ryhmää ei voi suo-
raan verrata toisiin, vaan kehityksen mittarina on käytettävä ryhmän omaa 
historiaa. Ryhmä tarvitsee eri vaiheissa erilaista ohjaamista. 

Myös ohjaajan kokemus työstään voi vaihdella ryhmän vaiheen mukaan. 
Joissain vaiheissa ryhmä on helppo ja tuottaa onnistumisen iloa. Toisissa 
vaiheissa ryhmä kuormittaa ja saattaa turhauttaa. Mitä paremmin ymmärrät 
oman ryhmäsi kehitystä ja sen vaiheita, sitä paremmin voit johtaa ryhmääsi 
ja tehdä työskentelystä helppoa sekä itsellesi että ryhmän jäsenille. 

Ryhmän vaiheita voi verrata minkä tahansa ihmissuhteen 
vaiheisiin. Esimerkiksi parisuhteen alussa on usein 
kuherruskuukausi: ihastuminen ja rakastuminen sekä 
siihen liittyvä onnen aika. Sen jälkeen yhdessäolo arkistuu 
ja voi tulla erilaisia kriisejä, kun osapuolet alkavat 
kiinnostua taas maailmasta parisuhteen ulkopuolella. 
Parisuhteen päättymiseen kuuluvat ero, kipu ja surutyö.

RYHMÄN VAIHEET 

JA RYHMÄROOLIT
2
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Joissain ryhmissä ohjaamisen haasteet voivat kulminoitua poikkeuksellisen 
näkyviin tai vetäytyviin yksittäisiin ryhmän jäseniin. Kuitenkin myös näissä 
tapauksissa kyse on usein ryhmään ja sen kehitykseen liittyvistä rooleista 
eikä siitä, mitä nämä ryhmän jäsenet ”oikeasti” ovat. Samat ihmiset saattavat 
käyttäytyä toisissa ryhmissä aivan toisella tavalla. Siksi myös näissä tapauk-
sissa paras apu on usein huomion kiinnittäminen koko ryhmään ja sen 
kehitykseen. Jos ryhmä on turvallinen ja pelaa yhteen, yksittäisten ryhmän 
jäsenten  ei tarvitse korostaa omaa rooliaan.

Ryhmän rakentaminen on käsityötaitoa, joka on jokaisen ryhmän ohjaajan  
opittavissa. On myös olemassa kokeneita ja koulutettuja ryhmän rakentami-
sen ammattilaisia. Jos oman ryhmän kanssa työskentely tuntuu ylivoimaisel-
ta, pyydä apua muilta ammattilaisilta, esimerkiksi nuorisotyöntekijöiltä tai 
kokeneemmilta kollegoilta.

Toimintaa, jolla vaikutetaan tietoisesti ryhmän toimintakykyyn, sanotaan 
ryhmäyttämiseksi. Ensimmäisessä luvussa esitelty ryhmätapaamisen raken-
ne on hyväksi koettu keino ryhmäyttää ryhmää koko sen toiminnan ajan. 
Mutta erityisen tärkeää on paneutua myös ryhmän alkuvaiheen ja muuttu-
neen ryhmän ryhmäytykseen.

ALKUVAIHE JA RYHMÄYTTÄMINEN

■ Uudessa ryhmässä ihmiset haluavat tutustua toisiinsa, miellyttää   
 ja saada hyväksyntää. Ilmapiiri on avoin ja myötämielinen.

■ Uuden ryhmän tunnelma voi olla myös varautunut ja tunnusteleva.  
 Jäsenet eivät tunne toisiaan eivätkä uskalla luottaa toisiinsa.

■ Ryhmää ja sen toimintaa saattavat hallita näkyvät yksilöt, parit tai  
 pienryhmät.

■ Ryhmä palaa usein alkuvaiheeseen pitkän tauon, kuten kesäloman,  
 jälkeen.

■ Myös silloin, kun ryhmään tulee uusia jäseniä, ryhmä voi palata   
 alkuvaiheeseen.

■ Alkuvaiheessa ryhmää pitää aktiivisesti ryhmäyttää.

■ Hyvin hoidettu alkuvaiheen ryhmäytys helpottaa oleellisesti ryhmän  
 kanssa työskentelyä jatkossa.
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Ryhmä syntyy sillä hetkellä, kun se tapaa ensimmäisen kerran. Sen jäsenet 
ovat epävarmoja siitä, miten pitäisi toimia ja mitä ryhmän ohjaaja ja toi-
set ryhmäläiset heistä ajattelevat. Siksi ryhmässä työskentelyn aloitus on 
tärkein vaihe koko ryhmän ohjaamisessa. Se määrää myöhempien kehitys-
vaiheiden suunnan ja tahdin. Jos alkuvaiheen ryhmäytyksen hoitaa hyvin, 
kaikki myöhempi työskentely ryhmän kanssa helpottuu.

Ryhmä muuttuu yleensä sen olemassaolon aikana moneen kertaan ja mo-
nella tavalla. Ryhmään tulee ja siitä lähtee jäseniä. Ryhmän jäsenet saat-
tavat olla pitkiä aikoja poissa esimerkiksi sairauden tai äitiysloman takia. 
Kesäloman, muiden kiireiden ja esimerkiksi työssäoppimisjaksojen aikana 
ryhmän jäsenet kuuluvat muihin ryhmiin, joissa heillä voi olla toisenlai-
sia rooleja. Uusi tilanne tuo ryhmään aina epävarmuutta: miten ryhmä ja 
minun paikkani siinä muuttuu? Ryhmän muuttuessa tilanne tulee todeta 
ääneen ja ryhmää on syytä ryhmäyttää uudelleen.

Oppilaitoksissa alkuvaiheen ryhmäytykseen on järkevää pyytää työpariksi 
ulkopuolista ammattilaista. Kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät on 
koulutettu ryhmän rakentamiseen, ja he tekevät sitä mielellään. Kannat-
taa hyödyntää myös kokeneempien kollegoiden ammattitaitoa. Jos sinulla 
itselläsi on kokemusta ryhmäytyksestä, nuoremmat kollegat ovat luultavasti 
kiitollisia avustasi ja tuestasi. Vaikka mukana on työpari, ohjaajan tulee 
kuitenkin olla ryhmän mukana koko ryhmäytyksen ajan.

Aina parityöskentely ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan ohjaaja tekee 
myös alkuvaiheen ryhmäytyksen itsenäisesti. Seuraavilla aukeamilla on 
muutamia siihen sopivia tehtäviä. Tehtävät voidaan tehdä ryhmän omissa 
tiloissa, mutta vielä parempi on, jos ohjaaja voi viedä ryhmänsä tekemään 
niitä jonnekin muualle. Usein nuoret käyttäytyvät esimerkiksi koulun ulko-
puolella vapautuneemmin ja ryhmäytyminen pääsee helpommin alkuun. 
Kuitenkin myös uusissa paikoissa on syytä tehdä aktiivisia tehtäviä: pelkkä 
oleilu ei riitä ryhmäytymiseen.

Nuoret eivät muutu näkymättömiksi tapaamisten 
jälkeen. Tervehdi, juttele tai hymyile myös silloin, 
kun tapaatte muualla. Kun huomioit nuoret 
positiivisesti, se palkitsee sinut myöhemmin.
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Ryhmän säännöt

Ryhmän säännöt laaditaan kaikkien ryhmien kanssa, kun ryhmän 
jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa. Ohjaajana päätät ainoastaan 
kahdesta säännöstä: kaikki ovat ryhmässä tasavertaisia eikä ketään 
kiusata. Muut säännöt teette yhdessä ryhmän kanssa. Jokaista 
ryhmän jäsentä on kuultava sääntöjen tekemisessä.

1.  Kerro, että tapaamisen aiheena ovat ryhmän säännöt. Käy läpi  
 koulun, seuran tai nuorisotalon säännöt, jos sellaiset on ole- 
 massa, ja perustele lyhyesti, miksi ne on tehty. 

2. Kerro, että teette yhdessä juuri teidän ryhmänne säännöt.  
 Kirjaa kaikkien nähtäville yllä mainitut pääsäännöt: kaikki ovat  
 tasavertaisia, ja ketään ei kiusata.

3. Jaa ryhmä pareihin ja pyydä pareja miettimään viisi sääntöä  
 ryhmälle. Sinun kirjaamiasi ei saa esittää uudestaan.

4.  Jokainen pari kertoo omat sääntöehdotuksensa, jotka kirjoite- 
 taan taululle. Aiemmin sanottuja sääntöjä ei kirjata uudestaan.

 Jos aika loppuu kesken, kirjaa sääntöehdotukset muistiin, 
 jotta voitte palata niihin seuraavassa ryhmätapaamisessa.

5.  Keskustelkaa säännöistä yhdessä. Kuinka realistisia ne ovat ja  
 ovatko kaikki tarpeellisia? Jos ryhmä ei halua jotain sääntöä,  
 se voidaan pyyhkiä pois. Tarvittaessa säännöstä voidaan äänes- 
 tää. Myös sinulla on oikeus kyseenalaistaa jokin sääntö, josta  
 tarvittaessa äänestetään.

 Jäljelle jääneistä muodostetaan ryhmän säännöt, jotka kirjataan  
 ryhmän käyttämän tilan seinälle kaikkien nähtäville.

TEHTÄVIÄ 
ALKUVAIHEEN 
RYHMÄYTYKSEEN
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Paripiirustus ja -haastattelu

Tehtävän tarkoitus on tutustua pariin ja esitellä hänet ryhmälle. 

1.  Jaa ryhmä pareihin. Älä anna ryhmän jäsenten valita paria itse, 
 vaan pyri pikemminkin laittamaan sellaiset ihmiset pareiksi, 
 jotka eivät ehkä luontevasti muodostaisi itse paria.

2.  Jaa kaksi paperia ja kynä jokaiselle parille.

3.  Toinen parista haastattelee pariaan ja kirjoittaa vastaukset paperille.  
 Haastattelija voi käyttää alla olevia kysymyksiä. 

 ■ Mikä on nimesi?
 ■ Minkä ikäinen olet?
 ■ Mitä sinulla on taskussa / 
  laukussa (kolme asiaa)?
 ■ Mitä et ole koskaan…?
 ■ Mitä toivoisit…?
 ■ Ketkä ovat tärkeimmät 
  ihmisesi?

4. Tämän jälkeen haastattelija 
 piirtää paperin toiselle puolelle 
 muotokuvan paristaan huonommalla 
 kädellään. Kuvan voi myös piirtää 
 paremmalla kädellä pöydän tai pulpetin 
 alapuolella niin, ettei piirtäjä näe paperia. 
 Näin piirtämisestä ei tule paineita, vaan hauska yhteinen tehtävä.

5.  Parit vaihtavat rooleja.

6.  Tehtävä puretaan pari kerrallaan.  Kaikki parit esittelevät toisensa  
 ryhmälle: ”Tässä on Janna. Jannan tärkeimmät ihmiset ovat…”   
 Kuva näytetään ryhmälle.

7. Kuvista voidaan rakentaa näyttely ryhmän käyttämän tilan seinälle  
 tai jollekin muulle näkyvälle paikalle. Näyttely yhdistää ja muistuttaa  
 hyvästä ryhmäytyshetkestä.
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Uudet nimet

1. Pyydä ryhmän jäseniä valitsemaan itselleen jokin myönteinen   
 ominaisuus, joka alkaa samalla kirjaimella kuin etunimi 
 (Anni Aurinkoinen, Antti Ahkera, Kim Kaunis). Valitse myös 
 itsellesi ominaisuus.

2. Kiertäkää ryhmässä ja esittäytykää uudella nimellänne.

3. Lopuksi pyydä ryhmäläisiä kertomaan yhdellä lauseella, miksi he  
 valitsivat juuri kyseisen ominaisuuden.

Pikadeitit pienryhmässä 

1. Ohjeista, että ryhmäläiset kulkevat ryhmätilassa sikin sokin, 
 kunnes huudat sanan RYHMÄ.

2. Kuultuaan sanan ryhmäläiset hakeutuvat nopeasti 3–4 hengen 
 ryhmiin ja käyvät nopean tutustumiskierroksen aiheesta, jonka 
 annat ryhmiin muodostumisen jälkeen.

Aihevinkkejä: 

 ■ Mikä on mieluisin aineesi koulussa? 
 ■ Mitä teet lauantai-iltaisin? 
 ■ Mihin aikaan heräät yleensä? 
 ■ Millä liikuntavälineellä liikut mieluiten? 
 ■ Kuka on lempiurheilijasi, -muusikkosi, -kirjailijasi?

3. Voit halutessasi sopia, että esittelyn aloittaa se, jolla on värikkäin   
 paita tai se, joka on mennyt edellisenä iltana aikaisimmin nukku-
 maan. Tämä lisää myös keskustelua ryhmässä.

Alkuvaiheen ryhmäytykseen so-
pivat muutkin leikkimieliset pelit, 
joihin kaikki voivat osallistua. 
Erittäin tärkeää on se, että ryh-
mäyttävässä pelissä ei ole voittajia 
eikä häviäjiä ja ettei ryhmään 
muodostu ylimääräisiä jakoja. 
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KUOHUNTAVAIHE
■ Nuoret alkavat kyseenalaistaa 
 toistensa toimintatapoja ja vaatia 
 itselleen tilaa ja kunnioitusta.

■ Ryhmässä on konflikteja, kireä ja 
 turvaton ilmapiiri, ja sen kanssa 
 voi olla vaikea työskennellä.

■ Myös hyvin toimiva ryhmä voi 
 ajautua kuohuntavaiheeseen, jos sitä 
 kohtaa kriisi, kuten ryhmän muuttuminen 
 tai johtajan vaihtuminen.

■ Kuohuntavaihe kuuluu muodossa tai toisessa kaikkien ryhmien
  kehitykseen. Ryhmä ei ole huono tai vaikea, vaikka siinä esiintyisi  
 kuohuntaa. 

■ Kuohuntavaihetta seuraavat ryhmänkehityksen parhaat ja   
 palkitsevimmat vaiheet.

■ Kuohuntavaiheessa ryhmän ohjaajan on tärkeää pitää ryhmän 
 johtajuus itsellään.

■ Ulkopuolisen ammattilaisen apu voi olla kuohuntavaiheessa 
 kaikkien etu.

Alun myötämielisyyden ja tunnustelun jälkeen ryhmän ilmapiiri voi 
muuttua huonompaan suuntaan. Tätä nimitetään ryhmän kuohun-
tavaiheeksi. Ryhmän jäsenet alkavat selvittää astetta suorasukaisem-
min, kuka kukin on ja mikä on kenenkin paikka ryhmässä. Ryhmän 
kuohuntavaihe voi ilmetä monin tavoin, mutta yhteistä on aina se, 
että ryhmä ei ole vielä oppinut toimimaan yhdessä.

Kuohuntavaihetta voi keventää hyvällä alkuvaiheen ryhmäytyksellä. 
Hyvin ryhmäytyneessä ryhmässä jokainen löytää paikkansa ilman 
taisteluakin. On myös muistettava, että kuohuntavaihe kuuluu kaik-
kien ryhmien kehitykseen. Kuohuntavaiheesta voi ja pitääkin mennä 
eteenpäin, ja tässä ryhmän ohjaaja voi olla ryhmälle suureksi avuksi.
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Hiljainen ryhmä 

Miten tunnistat?

Keskustelua ja yhteistyötä ei synny. Ryhmässä voi olla pareja tai pien-
ryhmiä, jotka puhuvat keskenään, mutta ryhmän yhteistä keskustelua 
ei ole. Ryhmäläiset voivat suoriutua tehtävistä moitteettomasti, mutta 
tunnelma on väritön ja innoton. Ryhmässä epäillään ja pelätään muita.

Kokeile tätä

Tehtäväsi on luoda ryhmän tunnelmasta sellainen, ettei ryhmässä 
tarvitse pelätä. Jutustele rauhallisesti, kysele ja rohkaise jokaista sano-
maan omalla vuorollaan edes jotain. Rohkeus puhua ryhmässä kasvaa 
takuuvarmasti jo muutamien onnistumisten jälkeen. Älä pakota ketään 
puhumaan, mutta kalastele vastauksia kyselemällä vaikka säästä, päivän 
ruuasta tai aamukahvista. 

Jakaantunut tai epätasapainoinen ryhmä 

Miten tunnistat?

Jakaantuneessa ryhmässä on erilaisia pienempiä kuppikuntia tai klikkejä. 
Osa klikeistä voi olla äänekkäitä, osa hyvin hiljaisia. Osa ryhmäläisistä voi 
jäädä täysin yksin. Tällaisessa ryhmässä ei kukaan viihdy parhaalla tavalla, 
ja ryhmä voi olla levoton. Ryhmässä voi myös ilmetä kiusaamista. Usein 
kiusattavat on otettu pelinappuloiksi ryhmän sisäisessä valtataistelussa.

Kokeile tätä

Koeta katsoa levottomuuden taakse ryhmän sisäisiin jakoihin ja valtatais-
teluihin. Rakenna ryhmää kokonaiseksi ja auta ihmisiä tutustumaan toi-
siinsa. Sekoita istumajärjestyksiä ja teetä ryhmätehtäviä erilaisilla kokoon-
panoilla. Parityöt, joissa sinä olet harkitusti valinnut parit, voivat toimia 
hyvin. Kehu koko ryhmää vuolaasti hyväksi ja toisiaan huomioivaksi. Se 
toimii itseään toteuttavana ennusteena. Palaa ryhmän yhteisiin sääntöihin.
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Häiriköivä ryhmä 

Miten tunnistat?

Ryhmä tai jotkut sen jäsenet heittäytyvät vastahankaisiksi. Yhteistyö 
ei toimi ryhmän sisällä eikä ryhmän ja ohjaajan välillä. Ryhmän to-
dellinen johtaja voi olla joku tai jotkut ryhmäläisistä, jotka hallitsevat 
arvaamattomasti. Ryhmän ohjaaja voi olla neuvoton ja pahimmassa 
tapauksessa pelätä ryhmäänsä.

Kokeile tätä

Vastahankaisen ryhmän perustunne on epävarmuus ja turvattomuus, 
joka kanavoituu vihamieliseen ja uhmakkaaseen käytökseen. Siksi sinun 
on tärkeää ottaa johtajuus omiin käsiisi ja osoittaa, että yhteistyö on 
kaikkien etu. 

Aloita ryhmätapaamiset ja tilanteet napakasti. Ohjaa selkeästi ja yksin-
kertaisilla ohjeilla. Osoita, että olet ryhmän johtaja ja aikuinen. Pysy 
rauhallisena, älä korota ääntäsi tai provosoidu. Huumori auttaa suuresti. 
Vaadi myös ryhmäläisiä kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisiaan: yksi 
puhuu ja muut kuuntelevat. Voit käyttää apuna puheenvuoromaskottia 
(ks. s. 18). Pyydä apua ja vertaistukea toisilta ammattilaisilta.
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YHTEISTYÖVAIHE 
■ Kuohuntavaiheen jälkeen ryhmässä rakentuu yhteisiä näkemyksiä  
 ja toimintatapoja.

■ Kaikki ryhmän jäsenet kantavat vastuuta ryhmän toiminnasta.   
 Ryhmä pelaa yhteen ilman ulkoista valvontaa tai kehottamistakin.

■ Tunnelma ryhmässä on turvallinen ja toisia kunnioittava. Myös
  erilaisia mielipiteitä ja toimintatapoja hyväksytään, jos ne eivät riko  
 ryhmän yhteisiä tapoja.

■ Ryhmän hyvä johtaminen on toimivan yhteistyön edellytys. 

■ Ryhmä tarvitsee yhteistyövaiheessakin ohjausta ja tukea. Säännöl - 
 liset ryhmätapaamiset auttavat esimerkiksi äkillisten ongelmien tai  
 kriisien kohdatessa.

Kokeile tätä

Vaikka ryhmä on ryhmäytynyt hyvin, sitä on silti syytä huoltaa sään-
nöllisesti. Ryhmätapaamiset ylläpitävät ryhmän toimintakykyä myös 
tässä vaiheessa. Lisäksi yllätyskahvit ja -pullat tai jokin muu arjesta 
poikkeava tapahtuma voi piristää yhteishenkeä. Ryhmää pitää tyyty-
väisenä ja toimivana myös yhteisten juhlien järjestäminen ja niiden 
suunnittelu: joulun, kevään tai jakson vaihtumisen juhliminen on 
hyvää ryhmän huoltoa.
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LOPETUSVAIHE
■ Ryhmän toiminta päättyy, kun ryhmä muuttuu riittävän paljon,   
 nuoret siirtyvät toisiin ryhmiin, yhteinen projekti valmistuu tai   
 opiskelijat valmistuvat.

■ Jos ryhmä on toiminut hyvin, tilanteeseen voi liittyä voimakkaita 
 tunteita: surua, haikeutta, kiitollisuutta tai eroahdistusta.

■ Keskeneräiset asiat on käytävä loppuun ja ryhmän toiminta lope-
 tettava asianmukaisin menoin, jotta ryhmän jäsenet  voivat siirtyä  
 hyvillä mielin eteenpäin ja uusiin ryhmiin.

■ Sopikaa yhdessä ryhmän kanssa luokkakokoushenkinen tapaami- 
 nen noin vuoden päähän. Tärkeintä ei ole, tuleeko silloin paikalle  
 paljon ryhmän jäseniä. Tärkeintä on luoda ryhmäläisille tunne, 
 että he tapaavat vielä.

Sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook, on nuorille tärkeä 
paikka jutella ja pitää yhteyttä. Siksi toiminta sosiaalisessa 
mediassa voi olla ryhmälle tärkeä yhteishengen luoja. Siellä 
voi kuitenkin kyteä myös ongelmia. Jos hyvin toimiva ja 
päällisin puolin rauhallinen ryhmä alkaa rakoilla tai oireilla 
ilman näkyvää syytä, taustalla voi olla sosiaalisessa mediassa 
käytyjä keskusteluita tai jopa kiusaamista. Sinun on hyvä olla 
asiasta tietoinen ja kysellä mahdollisuuksien mukaan, millaista 
keskustelua nuoret käyvät keskenään sosiaalisessa mediassa.
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TEHTÄVIÄ LOPETUSVAIHEESEEN

Unohtumattomat hetket 

1. Kukin ryhmäläinen valitsee ryhmätilasta, repusta tai taskusta 
 jonkin esineen.

2. Jokainen kertoo vuorollaan esineen avulla mieleenpainuvimman,  
 parhaimman tai mukavimman hetken, jonka on ryhmän kanssa   
 kokenut.

Kimppu hyviä muistoja

Vaihtoehto A: 

1. Hanki jokaiselle ruusu ja varaa niille maljakko keskelle ryhmää.

2. Jokainen käy vuorollaan laittamassa ruusun maljakkoon 
 ja kertoo lauseella, mitä jää kaipaamaan. 

Vaihtoehto B:
1. Jokainen menee vuorollaan ryhmän keskelle 
 tai eteen ja kertoo, mitä jää kaipaamaan.
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Muistot valokuvina

1. Pyydä opintojen alussa opiskelijoita ottamaan valokuvia opiskelu-
 tilanteista ja oman luokan tekemisistä. Valokuvia voi toki ottaa 
 myöhemminkin.

2. Sopikaa, mihin kuvat laitetaan säilöön tai näkyville.

3. Sopikaa, milloin kuvia otetaan seuraavan kerran.

4. Käykää kuvat läpi sovittuna aikana tai tehkää niistä näyttely aina 
 lukuvuoden päätteeksi.

Samaa tehtävää voi soveltaa nuorisotalolla, asuntoloissa, 
urheilujoukkueissa tai muissa harrastusryhmissä.

RÄPS!
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Kaikilla nuorten kanssa toimivilla aikuisilla on sama tavoite: saada nuo-
rista toimintakykyisiä ja tyytyväisiä aikuisia. Siksi on tarpeetonta kiistellä, 
kenen vastuulla on kasvattaa nuoria. Se kuuluu kaikille. Nuorten asiat ovat 
parhaalla tolalla, kun hänellä on ympärillään useita hyviä ryhmiä ja niistä 
huolehtivia aikuisia.

Kaikille nuorten kanssa toimiville aikuisille tulee vastaan tilanteita, jois-
sa oma ammattitaito ei tunnu riittävän. Silloin on järkevää ottaa avuksi 
toinen ammattilainen, vaikkapa nuorisotyöntekijä tai vanhempi kollega. 
Samalla oma ammattitaito ja varmuus tulevien tilanteiden kohtaamiseen 
paranevat. 

On hyvä muistaa, että nuoret eivät itse kaipaa ammattilaisia, vaan aikuisia. 
Nuoret eivät tee eroa niiden roolien välille, joissa aikuiset heidät kohtaavat. 
Nuoret vastaavat positiiviseen kohtaamiseen, arvostamiseen ja kunnioitta-
miseen positiivisesti.

On tarpeetonta väitellä, 
kenellä on vastuu nuorista. 
Jokainen vastaa omasta 
tontistaan: vanhemmat kodista, 
opettajat, ryhmän ohjaajat ja 
muu henkilökunta koulusta, 
nuorisotyöntekijät omista 
ryhmistään.

AIKUISTEN YHTEINEN

KASVATUSVASTUU

3
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TYÖYHTEISÖ YHDESSÄ
Työntekijöiden ryhmä on oma työyhteisö. Työyhteisöt ja niiden ilmapiiri 
toimivat tismalleen samoin kuin nuorten ryhmät. Hyvä ryhmä tukee jäse-
niään, motivoi työskentelemään ja kantaa yli tylsempien töiden ja päivien 
‒ iästä riippumatta. 

Työyhteisön oma ilmapiiri heijastuu helposti nuorten ryhmiin. Arvostava 
ja innostava yhteishenki tarttuu aikuisista nuoriin. Oppilaitoksen ilmapiiri 
siirtyy myös nuorten mukana työelämään. Tulevaisuuden työilmapiiriin 
vaikutetaan tämän päivän oppilaitoksissa.

Esimiehellä – eli nuorten ryhmissä ohjaajalla – on päävastuu työyhteisön 
ilmapiiristä. Johdolla on puolestaan vastuu siitä, että nuorten ryhmien oh-
jaamiseen on riittävät resurssit: aika, puitteet ja tuki. Jokainen työyhteisön 
jäsen voi kuitenkin edistää omalla toiminnallaan työyhteisön hyvää hen-
keä. Oman työyhteisön mahdollisia puutteita ei ole pakko toistaa nuorten 
kanssa.

Samat yksinkertaiset toimintatavat, jotka vahvistavat nuorten ryhmien 
toimintakykyä, toimivat myös aikuisten työyhteisöissä. Tähän lukuun on 
koottu tehtäviä, jotka sopivat työyhteisöille.

Ryhmämenetelmien käyttö työyhteisöjen 
omissa tilaisuuksissa lisää työntekijöiden 
varmuutta käyttää samoja menetelmiä 
nuorten kanssa.
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Positiivinen kierros

Tämä helppo ja hauska harjoitus tiivistää ryhmää ja vahvistaa työyhtei-
sön myönteistä ilmapiiriä. Se sopii hyvin esimerkiksi viikkopalavereihin, 
koulutuspäiviin tai yt-aikoihin. 

1. Esimies kertoo osallistujille, miten harjoitus toimii. 

2. Jokainen antaa vuorollaan muutaman virkkeen positiivisen palautteen

 ■ oman yksikön tai organisaation toiminnasta

 ■ lähimmän tiimin tai työporukan toiminnasta

 ■ sillä hetkellä vasemmalla puolellaan istuvasta henkilöstä ja itsestään.

Mitä useammin harjoituksen tekee, sitä helpommin se sujuu ja sitä kes-
tävämpi vaikutus sillä on työyhteisön ilmapiiriin. Kierroksen toteuttami-
seen menee vähemmän aikaa, kun osallistujat ovat tottuneet siihen.
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Miellekartta 

Miellekartta eli mindmap on hyvä tapa käsitellä yhteisiä asioita. Sitä voi-
daan käyttää esimerkiksi palavereissa, kehittämispäivissä ja yt-aikoina. 

Käsiteltävä aihe voi liittyä opetuksen järjestämiseen, kuten opetussuunni-
telmaan, osaamistavoitteisiin tai arviointikriteereihin. Aiheena voi myös 
olla jokin henkilöstöä askarruttava asia, kuten organisaatiomuutokset tai 
nuorten elämänhallinnan ongelmat.

1. Esimies ehdottaa aihetta tai aiheita ja työyhteisö sopii yhdessä, mitä kä- 
 sitellään. Tärkeitä aiheita on paljon, joten aiheesta voi olla järkevä kes- 
 kustella tai äänestää jo etukäteen.

2. Aiheesta voidaan keskustella ensin pareittain tai pienryhmissä. 

3. Esimies kirjaa käsiteltävän aiheen (esim. uudet opetussuunnitelmat)  
 miellekartan keskussanaksi. 

 ■ Ryhmässä keskustellaan ensin niistä ajatuksista ja tunteista, joita aihe  
   herättää. Esimies kirjaa nämä keskussanasta katsoen alas vasemmalle. 

 ■ Sitten keskustellaan asioista, jotka oppilaitoksessa ovat kunnossa  
   asian osalta (esim. mitä uusien opetussuunnitelmien mukaista jo teh- 
   dään). Esimies kirjaa nämä keskussanasta katsoen alas oikealle. 

 ■ Viimeiseksi keskustellaan siitä, mitä työyhteisössä voisi tai pitäisi  
  tehdä, jotta asia parantuisi (esim. kuinka olisi mahdollisimman help- 
  poa noudattaa uusia opetussuunnitelmia). Esimies kirjaa nämä kes- 
  kussanan yläpuolelle. 

4. Vetäkää lopuksi keskustelu yhteen. Poimikaa tai äänestäkää 1‒3 tärkein- 
 tä parannusehdotusta, joihin kaikki työyhteisön jäsenet voivat sitoutua.

5. Valitkaa henkilö tai työryhmä, joka edistää asiaa. Sopikaa uusi keskuste- 
 lu 1–3 kuukauden päähän ja arvioikaa, onko tilanne muuttunut. Tarkis- 
 takaa suunnitelma tarvittaessa.
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Hyvinvointisuunnitelma ja miten se toimii?

Työyhteisössä ilmeneviin hyvinvointiongelmiin on usein vaikea puuttua. 
Joskus ei haluta, jakseta tai uskalleta puuttua toisten asioihin tai pelätään, 
että puuttuminen loukkaa työkaveria.

Ongelmiin puuttuminen töissä, koulussa tai vaikka nuorisotalolla voi 
kuitenkin mahdollistaa sen, että ongelmista kärsivä ihminen toipuu ja saa 
apua. Esimerkiksi päihdesairaudesta kärsivä ihminen on raskas taakka 
myös kollegana tai opiskelijana. Tällaisen ihmisen käytös voi olla ylimielis-
tä, itsekästä ja välinpitämätöntä, eikä häneen voi luottaa. Lisäksi oppilaitok-
sessa ja työpaikalla voi syntyä vaarallisia tilanteita. Ongelmiin puuttuminen 
on siis välittämistä. 

Yhteinen hyvinvointisuunnitelma antaa rohkeutta ja tavan toimia vaikeissa 
tilanteissa. Usein suunnitelma löytyy työpaikalta ja koulusta, mutta harva 
on siihen tutustunut. 

Vaihtoehto A, jos yhteisössä on hyvinvointi- tai päihdesuunnitelma:

1. Etsikää oman työpaikkanne tai yhteisönne hyvinvointi- tai päihde-
 suunnitelma. Ottakaa siitä kaikille kopio. 

2. Perehtykää suunnitelmaan itsenäisesti 15 minuutin ajan.

3. Jakautukaa pienryhmiin. Keskustelkaa ryhmissä 15 minuutin ajan 
 seuraavista aiheista:

 ■ Mitä asioita suunnitelmassa on?

 ■ Mitä suunnitelmassa ei ole?

 ■ Mitä suunnitelmassa pitäisi oman arkikokemuksenne perusteella olla?

4. Keskustelkaa tämän jälkeen yhdessä suunnitelman vahvuuksista ja puut-  
 teista. Sopikaa prosessi, jolla puutteet paikataan.

Voitte tehdä saman keskustelukierroksen myös nuorten kanssa. 
Mitä he ymmärtävät hyvinvointi- tai päihdesuunnitelmasta? 
Mitä siinä pitäisi heidän mielestään olla? Huomioikaa nuorten 
tarpeet ja toiveet, kun suunnitelmaa päivitetään. Ja kertokaa 
nuorille, jos heidän toiveensa on huomioitu.
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Vaihtoehto B, jos hyvinvointi- tai päihdesuunnitelmaa ei ole:

1. Jakautukaa pienryhmiin ja keskustelkaa 15 minuutin ajan 
 seuraavista aiheista:

 ■ Mitä hyvinvointiongelmia työyhteisössä tai nuorten parissa  
  on ilmennyt?

 ■ Mitä niille olisi käytännössä paras tehdä?

2. Purkakaa ryhmäkeskustelut yhdessä esimerkiksi miellekartan  
 avulla. Kirjatkaa keskussanan vasemmalle puolelle kohdatut 
 ongelmat ja oikealle puolelle parhaat ratkaisut.

3. Sopikaa prosessi, jolla muodostatte yhteisen hyvinvointisuun- 
 nitelman, johon kaikki voivat sitoutua.

Voitte käydä saman keskustelu-
kierroksen myös nuorten kanssa 
ja huomioida suunnitelmassa 
heidän näkemyksensä. Kertokaa 
nuorille, että heidät on huomioitu.

Hyvinvointisuunnitelma toimii vain, 
jos se on tiedossa.
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Aloitetakuu

Useimmissa työpaikoissa on aloitejärjestelmä, tyypillisesti aloitelaatikko. 
Aloitelaatikon lisäksi käyttöön voi ottaa aloitetakuun. 

Aloitetakuu tarkoittaa sitä, että työyhteisön johto sitoutuu seuraaviin 
asioihin:

 ■ Esitettyä asiaa edistetään esimerkiksi puolen vuoden sisällä aloitteen   
  jättämisestä.

 ■ Henkilöstölle tiedotetaan uusista aloitteista sekä niiden keskeisestä 
  sisällöstä esimerkiksi kuukauden kuluttua aloitteen jättämisestä. 

 ■ Aloitetta edistämään nimetään henkilö tai työryhmä kuukauden 
  sisällä aloitteen jättämisestä.

 ■ Jos aloitetta ei edistetä, myös siitä kerrotaan ja ratkaisu perustellaan 
  henkilöstölle puolen vuoden kuluessa.

Aloitetakuusta voidaan tehdä kirjallinen sopimus, jonka kaikki työyhteisön 
jäsenet ja johto allekirjoittavat. Sopimus voidaan laittaa näkyviin aloitelaati-
kon viereen.

Aloitetakuuta voi soveltaa myös nuorten kanssa. Tällöin heille tarjotaan 
aloitelaatikko, joko oikea laatikko tai sähköinen alue esimerkiksi sosiaali-
sessa mediassa. Lisäksi sovitaan, kuka vastaa nuorten aloitteiden käsittelystä 
ja nuorille tiedottamisesta sekä käsittelyn ja tiedottamisen takuuajoista. 
On tärkeä huolehtia myös aloitetakuuseen tarvittavista työaika- ja muista 
resursseista.

Jo pelkkä kokemus siitä, 
että voi halutessaan vaikuttaa 
ja saada äänensä kuuluviin, 
vahvistaa työskentelyilmapiiriä 
ja innostaa toimimaan.
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VERTAISTUKI
Ryhmien ohjaajien keskinäinen vertaistuki on korvaamatonta. Usein työtä 
tehdään yksin, ryhmän ainoana aikuisena. Silloin tarvitaan työkavereiden ja 
vertaisten tukea oman työn ohjaamiseen ja jaksamiseen. 

Hyvä työyhteisö järjestää mahdollisuuksia keskustella luottamuksellisesti 
omasta työstä ja siihen liittyvistä asioista. Myös nuorten huonoista puolista 
saa puhua, ja höyryjä on hyvä päästellä vertaisporukassa. Tämä ei kuiten-
kaan saa vaikuttaa nuorten kanssa tehtävään työhön tai suhtautumiseen. Jos 
tuntuu, ettet siedä jotakuta nuorta, kannattaa miettiä, mistä se johtuu. Joskus 
ongelmien syy voi löytyä peilistä.

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ
Monet ammattilaiset työskentelevät samojen nuorten kanssa. Opettajat ovat 
opettamisen ammattilaisia, opiskeluhuollon työntekijät sosiaalisen ja tervey-
dellisen tuen ammattilaisia. Nuorisotyöntekijöiden alaan kuuluvat nuoruus 
ja nuorisokulttuurit, ryhmädynamiikka ja esimerkiksi tapahtumien järjestä-
minen. Järjestöissä on runsaasti erityisalojen tietoa ja osaamista. 

Voimien yhdistäminen on kaikille eduksi, ja se voi säästää kaikkien resursse-
ja. Myös monet toimintatavat ja säädökset, kuten oppilas- ja opiskelijahuolto-
laki, edellyttävät moniammatillista yhteistyötä.

Moniammatillinen yhteistyö toimii parhaiten, kun jokainen ymmärtää tois-
ten ammattien erityispiirteet ja kunnioittaa niitä. Esimerkiksi nuorisotyön 
toimintaa suunnitellaan 
usein puoli vuot-
ta etukäteen, kun 
oppilaitoksissa jänne 
voi olla muutamia 
viikkoja. Opettajat, 
opiskeluhuolto 
ja nuorisotyön-
tekijät kohtaavat 
samat nuoret eri-
laisissa rooleissa 
ja ympäristöissä. 
Heillä voi olla 
erilaista, toisiaan 
täydentävää tietoa.
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Kokeile tätä oppilaitoksessa

■ Kutsu nuorisotyöntekijöitä tekemään opiskelijoiden ryhmäytystä. 

■ Tee opiskelijoiden tulohaastatteluja parityönä esimerkiksi opiskeluhuol-  
 lon tai nuorisotyöntekijöiden kanssa.

■ Työskentele haastavissa tilanteissa parina opiskeluhuollon tai nuoriso-
 työntekijän kanssa. Jo muutama kokoontuminen voi auttaa ratkaisevasti.

■ Kysy paikallisia järjestöjä mukaan oppilaitosten tapahtumiin. Kysy myös   
 vinkkejä erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Eri alojen ammattilaiset 
tulevat mielellään oppilaitoksiin – 
eivät kuitenkaan kutsumatta.

Yhteistyö kannattaa suunnitella 
riittävän ajoissa.

Oppilaitokset ovat 
suurimpia nuorten 
kohtaamispaikkoja.

Kokeile nuorisotyössä tai järjestössä

■ Tarjoa rohkeasti omaa osaamistanne oppilaitoksiin. Kysy, millaisia   
 tilaisuuksia ja tapahtumia oppilaitoksissa on. Tee ehdotuksia.

■ Palaa asiaan myöhemmin. Oppilaitosten arki on kiireistä, ja tilaisuuksia   
 menee ja tulee.

■ Kunnioita opettajien ammattitaitoa. Muista, että myös teillä on omaa 
 erityisosaamista, jota opettajilla ei ole.
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VANHEMMAT
Useimmat vanhemmat toivovat enemmän tietoa siitä, kuinka heidän lap-
sensa opiskelu tai vapaa-aika kodin ulkopuolella sujuu. Usein tietoa tulee 
vasta siinä vaiheessa, kun nuorella on ongelmia, esimerkiksi myöhästelyä, 
poissaoloja, häiriökäyttäytymistä tai päihdeongelmia. Haastavatkin vanhem-
mat voivat muuttua helpommiksi, jos he pääsevät tapaamaan lastensa kanssa 
työskenteleviä aikuisia.

Kokeile oppilaitoksessa

■ Soita omien ryhmiesi opiskelijoiden vanhemmille, kun opinnot ovat 
 alkaneet ja tulossa on esimerkiksi ensimmäinen vanhempainilta. 
 Tervehdi, esittäydy ja kutsu vanhempainiltaan.

■ Sovi oppilaitoksessa puheluiden ja niihin kuluvan työajan korvaamisesta.

■ Järjestä vanhempainvartteja eli lyhyitä, erikseen sovittavia keskustelu-
 tuokioita vanhempien kanssa. 

■ Muistuta vanhempia tekstiviestillä esimerkiksi oppilaitoksen tapahtumista.

■ Hyväksy, että et ehkä tavoita koskaan kaikkia vanhempia. Olet ainakin 
 tehnyt parhaasi! 

Ammatillisten opettajien kokemusten 
mukaan vanhemmille soitteluun on 
mennyt noin kaksi tuntia, mutta se 
kannattaa. Lähes kaikki vanhemmat 
ovat osallistuneet vanhempainiltoihin. 
Lisäksi yhteydenpito vanhempien 
kanssa on helpottunut ja lisääntynyt.

R
Y

H
M

Ä
IL

M
IÖ

48



Kokeile nuorisotyössä tai järjestössä

■ Sovi oppilaitosten kanssa, että voit tulla vanhempainiltoihin esittäyty-  
 mään ja kertomaan toiminnastanne. Järjestä teemallisia vanhempainiltoja,  
 johon tuotat sisältöä (esim. pelaaminen, nuorisokulttuurit, kiusaaminen   
 ja sen ehkäisy).

■ Monilla nuorisotaloilla on käytössä talokortit nuorille. Pyydä niiden   
 yhteydessä vanhempien yhteystietoja ja lupaa ottaa yhteyttä. Tiedota   
 tapahtumista suoraan vanhemmille.

■ Välitä vanhemmille omat yhteystietonne nuorten kautta. Kaikki vanhem- 
 mat eivät hae tietoa netistä tai nuorisotilan ovesta.

■ Järjestä omia teemapäiviä, avoimia ovia tai muita tapahtumia, joihin kut-  
 sut vanhempia henkilökohtaisesti esimerkiksi tekstiviesteillä. Kontakti on  
 usein helpointa luoda toiminnalla.

■ Etsi olemassa olevia vanhempien verkostoja (esim. koulujen vanhempain- 
 yhdistykset). Kerro itsestänne ja toiminnastanne niiden kautta. Usein   
 nämä verkostot ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.

■ Opiskelija-asuntoloissa asuville sunnuntai-illat ovat usein tyhjiä ja tylsiä.   
 Monesti ainoa avoin kokoontumispaikka on baari. Järjestä nuorisotiloissa  
 tai asuntoloissa sunnuntai-iltaisin yhteistä tekemistä ja mahdollisuus   
 tavata muita opiskelevia nuoria.

Lämpimästi

terve
tuloa

tutustumaan

oppilaito
ksee

mme!
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Tässä luvussa esitellään aiheita ja menetelmiä, jotka sopivat nuoria 
puhuttavien aiheiden käsittelyyn ryhmätapaamisissa.

Ehdotettuja menetelmiä voi käyttää minkä tahansa aiheen yhteydessä. 
Tärkeintä on, että koko ryhmä on mukana aiheen käsittelyssä.

RYHMÄSTÄ NOUSEVAT AIHEET
Tapaamisen alkaessa yksittäinen nuori saattaa ottaa puheeksi aiheen, 
jota et ollut etukäteen suunnitellut tapaamisen aiheeksi. Saatat myös 
itse havaita ryhmässä esiin nostettavia aiheita. Esimerkkejä tällaisista 
aiheista ovat väsymys ja viikonlopun viettoon liittyvät teemat. Näihin 
on hyvä varautua ja käsitellä aihe, vaikka olisitkin valmistellut tapaa-
miseen toisen aiheen.

Väsymyksen ja viikonlopun viettojen lisäksi aiheita, jotka saattavat 
nousta esille tapaamisen aluksi, ovat poissaolot, myöhästymiset, kou-
lutehtävien kuormittavuus, sattuneet onnettomuudet, syöminen jne. 
Tärkeää on ottaa huomioon kaikkien näkemys aiheesta.

Kokeile tätä

1.  Tartu usein esille nousseeseen aiheeseen ja kysy ryhmältä, 
 haluavatko he puhua siitä. Jos vastaus on myöntävä, keskustelkaa  
 siitä yhdessä.

2.  Riippuen aiheesta ja keskustelun vilkkaudesta voit ohjeistaa 
 nuoret aluksi puhumaan pareittain ja nostamaan esiin 1–3 
 tärkeintä havaintoa ja kertomaan ne muulle ryhmälle.

3.  Kirjaa esiin tuodut aiheet taululle ja pura ryhmän ajatukset 
 miellekartan avulla.

4. KESKUSTELUNAIHEITA

JA MENETELMIÄ

RYHMÄTAPAAMISIIN 
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Juomisesta koituu monia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Nuorten 
usein kokemia haittoja ovat väsymys ja masennus. Runsas alkoholin-
käyttö laskee aivojen serotoniinitasoa jopa kolmen vuorokauden ajan, 
mikä aiheuttaa alakuloa ja vetämättömyyttä. Tämä saattaa vähentää 
tunnetta elämän mielekkyydestä ja näkyä myös poissaoloina. Lisäksi 
humalajuominen kasvattaa riskiä joutua onnettomuuksiin tai rikoksen 
kohteeksi. Myös ihmissuhteet voivat kärsiä.

Alkoholin juominen on kielletty alle 18-vuotiailta. Alkoholiriippuvuus 
kehittyy sitä helpommin, mitä nuorempana käytön aloittaa.

ALKOHOLI JA JUOMINEN

Faktaa
Alkoholia juodaan useimmiten silloin, kun kaverit ja ryhmät kokoon-
tuvat. Juominen on tapa olla ja kokea asioita yhdessä. Alkoholi vah-
vistaa tunteita: pieni huoli muuttuu itkuksi ja ihastuminen suureksi 
rakkaudeksi. ”Kännijuttujen” kertominen seuraavana päivänä puoles-
taan lisää yhteenkuulumisen tunteita ja me-henkeä. 

Alkoholi nautitaan Suomessa 
kahteen kertaan: ensin juomalla 
ja sitten juomisesta puhumalla.
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Kokeile tätä 

Voit keskustella juomisesta ryhmäsi kanssa miellekartan avulla. Sitä 
käyttäen nuoret voivat kertoa omia näkemyksiään eikä sinulla tar-
vitse olla alan erityistietoa. Voit keskittyä ohjaamaan ryhmää ja sen 
keskustelua.

1.  Kirjoita taululle miellekartan keskiöön sana JUOMINEN.

2. Pyydä nuoria miettimään pareittain viiden minuutin ajan 
 juomiseen liittyviä mielikuvia, ajatuksia, hyviä puolia ja haittoja. 
 Kannusta käyttämään mielikuvitusta ja muistuta, että tehtävässä 
 ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. 

Älä väheksy tai tuomitse keskustelijoita, 
mutta korjaa jos nuorilla on vääriä 
uskomuksia. Huumorin käyttö on sallittua 
ja suotavaa. 

3.  Jokainen pari kertoo yhden asian, joka kirjoitetaan taululle 
 miellekartan oksaksi.

4.  Keskustelkaa yhdessä vapaasti, miten aiheet liittyvät juomiseen. 
 Jokainen saa perustella oman näkökulmansa.

Tehtävässä tärkeintä on ryhmän yhteinen keskustelu. Nuoret puhuvat 
juomisesta mielellään ja heille on hyödyksi puhua siitä järkevästi 
aikuisen johdolla. 
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Kokeile tätä oppilaitoksessa

Yhteinen hyvinvointisuunnitelma antaa rohkeutta ja tavan toimia vaikeissa 
tilanteissa. Usein suunnitelma ei ole opiskelijoille tuttu. Hyvinvointisuunni-
telmasta voit lukea lisää sivulta 43. 

Vaihtoehto A, jos opiskelijoilla on oma hyvinvointisuunnitelma:

1. Jaa opiskelijat pienryhmiin. Pyydä heitä perehtymään suunnitelmaan ja   
 keskustelemaan sen hyvistä ja huonoista puolista. 

2. Kootkaa keskustelun pohjalta kolme keskeistä hyvinvointiin liittyvää   
 ehdotusta tai ilmiötä, jotka pitäisi teidän mielestänne huomioida oppi-
 laitoksen arjessa.

3. Vie opiskelijoiden ehdotukset omien esimiestesi ja työyhteisösi tietoon 
 ja työstettäväksi.

Vaihtoehto B, jos opiskelijoille ei ole hyvinvointisuunnitelmaa:

1. Jaa opiskelijat pienryhmiin. Pyydä heitä keskustelemaan hyvinvointi-
 ongelmista, joita he ovat huomanneet oppilaitoksessa. 

2. Kootkaa keskustelun pohjalta kolme keskeistä hyvinvointiin liittyvää   
 ehdotusta tai ilmiötä, jotka pitäisi teidän mielestänne huomioida oppi-
 laitoksen arjessa. 

3. Vie opiskelijoiden ehdotukset omien esimiestesi ja työyhteisösi tietoon 
 ja työstettäväksi.

Voitte tehdä saman 
keskustelukierroksen 
myös työyhteisössä.
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TUPAKOINTI JA TUPAKKATUOTTEET 

Faktaa
Nuorille tupakointi on sosiaalinen laji niin kuin juominenkin. ”Tupakka-
paikalla kuulee parhaat jutut” on yleinen perustelu tupakoinnille. Toinen 
tuttu perustelu on, että ”ei ole muutakaan tekemistä”. Nuoret tuntevat 
myös tuumaus-, stressi- ja ketutustupakat. Tupakointi siis liittyy tuntei-
siin. Tämä tarkoittaa, että tupakkariippuvuus on fyysisen riippuvuuden 
lisäksi usein psyykkistä ja sosiaalista.

Sähkötupakka kasvattaa suosiotaan, kun perinteinen tupakointi vähenee. 
Se houkuttelee tupakoinnin pariin myös niitä nuoria, jotka eivät ole ko-
keilleet perinteistä savuketta. Sähkötupakkaa markkinoidaan tupakoinnin 
lopettamisen apuvälineenä, mutta usein sitä käytetään pitkään ja säännölli-
sesti. Sähkötupakan pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen ei vielä tiedetä. 

Myös nuuskan käyttö yleistyy. Sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen liittyvät 
läheisesti nuuskan hankkimiseen, välittämiseen ja käyttämiseen. Nuuska 
koetaan usein terveellisemmäksi, hyväksyttävämmäksi ja helpommaksi 
käyttää kuin tupakka. Nuuskan käyttäjää pidetään rentona, miehekkäänä, 
urheilullisena, rohkeana, fiksuna ja sosiaalisena. Moni ajattelee virheelli-
sesti, että nuuskasta ei ole haittaa suorituskyvylle. 

Ryhmän ja oppilaitoksen ilmapiiri vaikuttaa vahvasti siihen, 
kuinka yleinen tapa tupakoinnista tulee. Siksi tauoille on 
syytä miettiä yhdessä vaihtoehtoista toimintaa. 
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Kokeile tätä 

Vaihtoehto A (yksi tapaaminen ja seuranta): 

1. Jaa nuoret pareihin tai pienryhmiin ja pyydä heitä miettimään 
 seuraavia kysymyksiä 5–10 minuutin ajan:

 ■ Miksi oppilaitoksessa/harrastuksessa/nuorisotalolla tupakoidaan?

 ■ Mitä hyvää tupakoinnilla haetaan? 

 ■ Mitä muuta taukojen aikana voi tehdä? 

2. Jokainen pari tai ryhmä esittää näkemyksensä. Kirjaa taululle noin 
 viisi yhteistä ajatusta.

3.  Miettikää yhdessä, mitä voisitte ryhmänä tehdä tupakoinnin 
 korvaamiseksi.

4.  Laatikaa suunnitelma ja sille aikataulu.

5. Jakakaa tehtävät ja vastuut.

6. Sopikaa, milloin katsotte yhdessä, onko toimilla ollut vaikutusta.
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 Vaihtoehto B (kaksi tapaamista ja seuranta):

 Ensimmäisellä kerralla

 1. Jaa nuoret pareihin tai pienryhmiin ja pyydä heitä miettimään 
  seuraavia kysymyksiä 5–10 minuutin ajan:

  ■ Miksi oppilaitoksessa/harrastuksessa/nuorisotalolla tupakoidaan?

  ■ Mitä hyvää tupakoinnilla haetaan?

  ■ Mitä muuta taukojen aikana voi tehdä?

 2. Jokainen ryhmä kirjaa ajatukset ja omat nimensä ideapaperiin. 

 3. Jalkautukaa pohdinnan jälkeen ulos ryhmätilasta ja tehkää ympäris- 
  töanalyysi eli kartoitus siitä, miten tupakointi näkyy ympäristös- 
  sänne ja miltä taukopaikat näyttävät. Nuoret voivat esimerkiksi valo- 
  kuvata tiloja ja haastatella muita nuoria ja henkilökuntaa, kuten 
  vahtimestaria. 

 4. Kerro, mihin aikaan nuorten pitää palata ryhmätilaan.

 5. Kerää otetut kuvat ja ideapaperit. Kerro, että niiden pohjalta tehdään  
  seuraavalla kerralla suunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää  
  tupakointia ja parantaa tauoilla viihtymistä.

Toisella kerralla

 6. Jaa ryhmät samoin kuin ensimmäisellä tapaamiskerralla ja jaa 
  ryhmien tuotokset heille takaisin.

 7. Anna muutama minuutti aikaa valmistautua esittämään ideapaperit  
  ja ympäristöanalyysin tulokset.

 8. Jokainen pari tai ryhmä esittää näkemyksensä. Kirjaa ne taululle.

 9. Miettikää yhdessä, mitä voisitte ryhmänä tehdä tupakoinnin vähen- 
  tämiseksi ja tauoilla viihtymisen parantamiseksi.

 10. Laatikaa suunnitelma ja sille aikataulu.

 11. Jakakaa tehtävät ja vastuut.

 12. Sopikaa, milloin katsotte yhdessä, onko toimilla ollut vaikutusta. 
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KANNABIS

Faktaa

Kannabis on laiton päihde, jonka vaikuttava aine on THC (tetrahydro-
kannabioidi). Kannabiksen käytön tyypillisiä vaikutuksia ovat mielihyvän 
tunne ja innovatiivisuuden lisääntyminen, mutta myös passiivisuus ja 
psyykkiset oireet. Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat nuorten parissa 
varsin yleisiä. Suurin osa nuorista ainakin tietää jonkun, joka on kokeillut 
tai käyttää kannabista. Nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat suhteel-
lisen vapaamielisiä. Laki kuitenkin kieltää kannabiksen käytön, kaupan ja 
kasvattamisen, mikä ei ole mielipideasia.

Kannabiksen käyttöön liittyy samoja sosiaalisia syitä kuin juomiseen ja 
tupakointiin. Usein kannabista myös käytetään samanlaisissa tilanteissa 
kuin alkoholia. Niin ikään kannabikseen liittyvät haitat ovat samansuun-
taisia kuin juomiseen liittyvät. Polttelu aiheuttaa vetäytymistä ja masen-
nusta, mikä voi vaikeuttaa koulunkäyntiä ja ihmissuhteita ja liittyä pitkäl-
lä aikavälillä suoranaiseen syrjäytymiseenkin.

Kannabiksen käyttäjät eivät ole yksi ja yhtenäinen ryhmä. Tilastojen 
mukaan yleisintä käyttö on nuorilla aikuisilla, 20–35-vuotiailla miehillä, 
mutta käyttäjiä ja kokeilijoita on kaikissa kansankerroksissa ja ikäryhmis-
sä. Jotkut polttavat kannabista säännöllisesti useita kertoja viikossa, kun 
taas toisilla käyttö voi jäädä pariin kertaan vuodessa.

Suurin osa nuorista ei käytä lainkaan kannabista. Suhtautumisessa kanna-
bikseen voidaan siis erottaa ainakin neljä erilaista ryhmää: kiinnostuneet, 
kokeilijat, käyttäjät ja kieltäytyjät. On hyvä muistaa, että kiinnostus ei 
aina johda kokeiluun eikä kokeilu käyttöön.

Kannabis ja nuoret: 
kiinnostuneet, 
kokeilijat, käyttäjät 
ja kieltäytyjät.
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Kokeile tätä
Nuorten puheissa toistuu usein muu-
tamia ajatuksia, joihin monet uskovat, 
mutta joilla ei aina ole tosipohjaa. Jos 
keskustelet nuorten kanssa kannabikses-
ta, näiden myyttien avaaminen ja pur-
kaminen voi viedä keskustelua ennak-
koluuloista ja juupas-eipäs-väittelystä 
rakentavammille vesille.

?

?Vaihtoehto A: 

1.  Kerro ryhmälle, että tunnilla keskustellaan 
 kannabikseen liittyvistä myyteistä ja perus -
 tellaan niihin liittyviä näkökulmia.

2.  Kysy, ketkä haluavat olla puolesta ja ketkä 
 vastaan. Jaa ryhmä tämän jälkeen kahtia 
 ja sijoita ryhmät eri puolille huonetta.

3.  Niille, jotka halusivat olla puolesta, kerrot 
 heidän olevan vastapuolella ja päinvastoin. 
 Tällä tavalla he joutuvat miettimään asiaa 
 uudesta näkökulmasta.

4.  Anna aiheeksi yksi kerrallaan jokin seuraavilla sivuilla luetelluista  
 myyteistä ja pyydä molempia puolia perustelemaan niitä heille anne- 
 tusta näkökannasta. Ohjaa keskustelua jakamalla puheenvuoroja.

5.  Kun kaikki myytit on käyty läpi tai aika loppunut, vedä keskustelu  
 yhteen, kehu vuorovaikutusta ja kysy, oliko vaikeaa olla eri puolella  
 kuin olisi halunnut.

6. Käytä seuraavilla sivuilla kerrottuja faktoja omana lähteenäsi.

Vaihtoehto B:

1. Voit käyttää aiheeseen kaksi tuntia, jolloin teet edellisen ohjeen 
 mukaisesti kohdat 1–3 sekä kerrot kaikki myytit. Pyydä nuoria kerää- 
 mään perusteluja omien annettujen kantojensa tueksi seuraavalle 
 tunnille.

2. Seuraavalla tunnilla jatkat edellisen tehtävän kohdasta 4 eteenpäin.
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Myyttejä
1. Pilvi on vaaratonta, eikä sitä voi pitää huumeena. 
Kannabiksen vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat siitä, paljonko 
polttaa, kuinka usein ja mitkä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet. Yleisim-
mät haitat liittyvät mielenterveyteen sekä sosiaalisiin, tunne-elämän ja yh-
teiskunnallisiin ongelmiin. Käyttö on myös laitonta. Siksi käytöstä voi saada 
ns. H-merkinnän (eli merkinnän huumausainerikoksesta) rikosrekisteriin, 
mikä voi vaikuttaa työn tai opiskelupaikan saamiseen. Julkista keskustelua 
on käyty myös sen puolesta, että pelkästä kannabiksen käytöstä ei rangais-
taisi. Tätä perustellaan sillä, että rankaisemisesta aiheutuvat seuraukset 
voivat olla itse ainetta syrjäyttävämpiä.

2. Alkoholi on vaarallisempaa kuin kannabis. 
Vaarallisuus on suhteellinen käsite, joka riippuu aina käyttäjästä ja käyt-
tötavoista sekä siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Molempiin 
aineisiin liittyy riskejä. Kannabiksen riskit painottuvat enemmän psyykki-
siin haittoihin, alkoholin riskit taas fyysisiin. Vertailu ei itse asiassa ole edes 
kovin mielekästä tai tarpeellista. Todellisuudessa eri aineita myös käytetään 
yhtä aikaa ja samoissa tilanteissa. Päihteet eivät ole toisiaan poissulkevia 
eikä yksi päihde vähennä toisen käyttöä. Voit myös kysyä, onko ylipäänsä 
pakko valita jokin päihde.

3.  Kannabis on turvallista, sillä sitä käytetään myös lääkkeenä.
Kannabista käytetään lääkkeenä muun muassa kipuihin, syöpähoitojen 
pahoinvointiin ja lihasjäykkyyteen. Ongelmana on, että haitat joissakin 
tapauksissa kumoavat hyödyt. Lääkestatus ei auto-
maattisesti poista minkään aineen riskejä. 
Lääkekannabis annostellaan suun kautta 
suihkeena eikä se päihdytä.
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4.  Kannabis on aito luonnontuote, itse kasvatettuna todellinen luomuhuume.
Myös kärpässienet ovat luonnontuotteita, mutta se ei tee niiden käytös-
tä suositeltavaa. Kotona kasvatettavat kannabislajikkeet on tehojalostettu 
THC-pitoisuudeltaan moninkertaisiksi alkuperäisiin luonnonlajikkeisiin 
verrattuna. Myös niiden vaikutukset ovat vahvempia. Toisaalta hamppukas-
villa on myös monenlaista hyötykäyttöä. Kuituhamppua käytetään raa-
ka-aineena esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa. Kuituhamppulajikkeissa ei 
ole juuri lainkaan päihdyttävää THC:tä. 

Ole kiinnostunut aiheesta 
ja puhujasta, kuuntele ja 
kommentoi neutraalisti. 
Ole realisti: älä liioittele 
tai vähättele.
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Faktaa

Rattijuopumuksen takia kuolee keskimäärin 58 suomalaista joka vuosi ja 
loukkaantuu 676. Heistä valtaosa on miehiä, ja monet nuoria. Kuolleista lä-
hes kolmannes ja loukkaantuneista lähes puolet on 15–24-vuotiaita. Henki-
lövahingot keskittyvät kesäkuukausille. Kuolleista kolme neljästä on juopu-
neita kuljettajia, 18 prosenttia matkustajia ja yhdeksän prosenttia sivullisia.

Nuorten kuljettajien onnettomuusriski on muita suurempi, vaikka veressä 
olisi vain vähän alkoholia. Syynä on se, että alkoholi vaikuttaa voimakkaim-
min kuljettajan niihin taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet. Joka 
kymmenes rattijuoppo on 18–24-vuotias. Henkilövahinkoon johtaneiden 
rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuoria on 40 prosenttia.

PÄIHTEET JA LIIKENNE
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Kokeile tätä

1. Jaa nuoret pareihin tai pienryhmiin ja pyydä heitä miettimään seuraavia  
 kysymyksiä 5–10 minuutin ajan:

 ■ Mitkä ovat todelliset syyt nuorten päihtyneenä ajamiseen? Miettikää   
  asiaa esimerkiksi sosiaalisuuden, hauskuuden, näyttämisen halun ja   
  sankaruuden näkökulmista. Miksi suurin osa (88 prosenttia) rattijuo-  
  poista on miehiä?

 ■ Miten itse suhtaudutte päihtyneenä ajamiseen? Onko mopolla hyväk-  
  syttävämpää ajaa humalassa kuin autolla?

 ■ Onko humalassa ajaminen jokaisen oma asia?

 ■ Rattijuopumuksen promilleraja on nykyisin 0,5, ja sen laskemisesta on  
  keskusteltu. Pitäisikö promillerajaa mielestänne laskea? Minkälaisen   
  viestin nykyinen raja antaa nuorille?

2. Jokainen pari tai ryhmä esittää näkemyksensä. Kirjaa noin viisi yhteistä   
 ajatusta taululle.

3. Miettikää yhdessä keinoja, joilla voitaisiin vaikuttaa nuorten rattijuopu-  
 musten ja niiden aiheuttamien kuolemien yleisyyteen. 

 ■ Auttaako esimerkiksi rangaistusten koventaminen, asennekasvatus tai   
  valvonnan lisääminen? 

 ■ Miten voisimme itse vaikuttaa asiaan?

Onko mopolla hyväksyttävämpää 
ajaa humalassa kuin autolla? 
Jos ajaa mopolla humalassa, 
siirtyykö tapa auton rattiin? 
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PELAAMINEN

Faktaa

Digitaaliset pelit eli tietokone-, konsoli- ja mobiilipelit ovat yhä tär-
keämpi osa nuorten elämäntapaa. Tutkimusten mukaan peleillä on 
kiistattomia hyötyvaikutuksia. Pelit muun muassa kehittävät silmän ja 
käden yhteistyötä ja kielitaitoa, ja ryhmissä pelattavat nettiroolipelit 
vahvistavat sosiaalisia taitoja.

Suurimmalle osalle pelit ovat hauskaa ajanvietettä ja yhdessä tekemistä 
kavereiden kanssa. Liiallinen peleihin uppoutuminen saattaa kuitenkin 
sekoittaa vuorokausirytmin sekä syrjäyttää sosiaalisista suhteista, har-
rastuksista ja koulunkäynnistä. Liiallinen pelaaminen voi myös lisätä 
riskiä sairastua masennukseen. 

Pelaamista voidaan pitää ongelmallisena, kun se säätelee pelaajan joka-
päiväistä elämää, kuten ihmissuhteita, opiskelua, terveyttä tai taloutta. 
Ongelmallinen pelaaminen saattaa heikentää myös tulevaisuuden mah-
dollisuuksia, jos esimerkiksi opiskelu keskeytyy liiallisen pelaamisen 
takia. Ihmisen aivot kehittyvät noin 25-vuotiaaksi asti, joten peliriippu-
vuudet kehittyvät nuorille helpommin kuin aikuisille.

Kokeile tätä

1.  Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen ja toimi itse keskustelun puheen- 
 johtajana.

2.  Valitse väittelyn aihe (tai useampia). Pyydä toista joukkuetta esittä- 
 mään näkemyksiä väitteen puolesta ja toista joukkuetta sitä vastaan.  
 Nuorten ei välttämättä tarvitse esittää henkilökohtaisia mielipitei- 
 tään, vaan tärkeintä on saada esiin erilaisia näkökulmia. Aiheina   
 voivat olla esimerkiksi:

 ■ Peleissä tarvitaan/ei tarvita ikärajoja.

 ■ Pelaaminen on hyödyllistä/haitallista.

 ■ Jos pelaa joka päivä, se on/ei ole vaarallista.

3.  10–15 minuutin ryhmäväittelyn jälkeen 
 keskustelua voidaan jatkaa  henkilökohtaisiin 
 mielipiteisiin.

Pelaaminen voi 
kehittää motorisia, 
kielellisiä ja 
sosiaalisia taitoja.
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EROON ENNAKKOLUULOISTA

Faktaa

Oikeus olla oma itsensä on yksi ihmisen tärkeimmistä oikeuksista. Me 
olemme onneksi monimuotoisia olentoja, eikä tasan samanlaista ihmistä 
kävele vastaan. Jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on ja haluaa olla 
– eikä kukaan halua tulla leimatuksi vain yhden piirteen perusteella. 

Ennakkoluulot ovat käsityksiä jostakin ihmisestä tai asiasta ennen kuin 
olemme tutustuneet häneen tai siihen. Usein ennakkoluulot johtuvat tietä-
mättömyydestä, ja pahimmassa tapauksessa ne johtavat syrjintään ja rasis-
miin. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja.

Ensin ennakkoluulot pitää tunnistaa ja tunnustaa, vasta sen jälkeen niitä voi 
ryhtyä purkamaan. Tiedon hankkiminen on paras lääke tietämättömyydestä 
johtuviin ennakkoluuloihin.

Ennakkoluuloista pääseminen vaatii myös tutustumista itseensä ja erilaisten 
piirteiden arvostamista sekä itsessään että muissa. Ennakkoluulojen alku-
lähteitä voi löytää tietämättömyyden lisäksi myös huonosta itsetunnosta. 
Erilaisuutta voi opetella arvostamaan – samoin itseään. 

Homo! Nörtti! Vammainen! Me määrittelemme toisia 
helposti sanoilla, jotka juuttuvat vain yhteen piirteeseen. 
Jokaisessa on kuitenkin monta muutakin puolta.

Kokeile tätä

1. Jaa nuoret pienryhmiin ja pyydä heitä miettimään seuraavia kysymyksiä:

 ■ Millaisista asioista ennakkoluulot voivat johtua?

 ■ Mihin asioihin haluaisitte vaikuttaa?

 ■ Mitä muuttaisitte, jos teillä olisi kaikki valta maailmassa?

 ■ Mitä ennakkoluuloja olette itse kohdanneet?

 ■ Miten omia ennakkoluuloja voi purkaa?

2. Jokainen ryhmä esittää vastauksensa viimeiseen kysymykseen eli siihen,   
 miten omia ennakkoluuloja voi purkaa.

3. Kerää vastaukset taululle ja kirjaa ne talteen, jotta niihin voi palata, 
 jos ryhmässä ilmenee jatkossa ennakkoluuloja. 

Tehtävä on tehty yhteistyössä Väestöliiton kanssa.
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Kokeile tätä

1. Jaa ryhmä kolmeen osaan ja anna heille pohdittavaksi seuraavat    
 kysymykset (aikaa noin viisi minuuttia): 

 ■ Mitä on kiusaaminen ja missä sitä tapahtuu (koulu, työpaikka,   
  harrastukset, internet)? 

 ■ Miksi kiusataan?

 ■ Millaiset ihmiset kiusaavat? 

 ■ Millaisissa ryhmissä kiusataan?

2.  Tämän jälkeen keskustelkaa koko ryhmän 
 kesken, mitä te voisitte tehdä kiusaamisen estämiseksi.

3. Kirjatkaa viisi tärkeintä ajatusta tai ehdotusta paperille ja kiinnittäkää   
 ne ryhmätilan seinälle. Jos ryhmässä ei löydy yksimielisyyttä, ehdotuk-  
 sista voidaan tarvittaessa äänestää.

KIUSAAMINEN 

Faktaa

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle ih-
miselle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan 
pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, 
joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. 
Toistuvuus tarkoittaa sitä, että sama ihmi-
nen joutuu yhä uudestaan muiden ilkeän tai 
vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Kiu-
saaminen voi jatkua vuosia. 

Tahallisuus merkitsee sitä, että tekojen 
tarkoitus todella on loukata tai aiheuttaa 
harmia ja pahaa mieltä. Joskushan toista ih-
mistä tulee loukanneeksi vahingossa. Silloin-
kin asia tulee selvittää, vaikka kysymys ei varsinaises-
ti kiusaamisesta olekaan. Vaikeus puolustautua tarkoittaa sitä, että kiusattu 
on jollain tavoin kiusaajaansa nähden heikommassa asemassa. Kiusattu voi 
olla fyysisesti heikko, hyvin arka tai hän saattaa olla ryhmässä uusi, joten 
hänelle ei ole vielä muodostunut kiusaamiselta suojaavaa kaveripiiriä.

Kiusaaja ei toimi yksin, vaan ryhmässä on useita kiusaamista tukevia roo-
leja, kuten kiusaajan apuri, kannustajat, kiusattu, kiusatun puolustaja ja 
hiljainen hyväksyjä.

HUOM!
Tarkoituksena ei ole 
kirjoittaa kenenkään nimiä 
eikä todellisia tapahtumia.
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YSTÄVYYS JA KAVERUUS  

Faktaa

Ystävyyssuhteissa opitaan ottamaan huomioon toisia, antamaan ja saamaan. 
Riidat ovat uhka ystävyydelle, mutta ne auttavat myös opettelemaan erimie-
lisyyksien selvittämistä. Ystävyydessä opitaan tuntemaan toista, viihtymään 
yhdessä, keksimään kiinnostavaa tekemistä ja luottamaan toiseen. Kun nuori 
etsii ystäviä, hän huomaa vähitellen, millaisten ihmisten kanssa hän viihtyy ja 
tulee parhaiten toimeen. Samalla hän oppii asioita itsestään ja rakentaa mi-
näkuvaansa. Ystävyyssuhteissa opitut ihmissuhdetaidot auttavat myös muissa 
ihmissuhteissa.

Teksti on tehty yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Kokeile tätä

Vaihtoehto A:

1. Jaa ryhmä pareihin ja pyydä heitä miettimään ja kirjaamaan viisi asiaa, 
 jotka yhdistävät heitä.

2. Yhdistä kaksi paria neljän hengen ryhmiksi. Pyydä heitä miettimään, 
 mitkä asiat yhdistävät heitä.

3. Kirjaa lopuksi ylös, mitkä asiat yhdistävät koko ryhmää.

Vaihtoehto B:

1. Jaa ryhmä pareihin ja pyydä heitä miettimään ja kirjaamaan paras ryhmä,  
 jossa he ovat olleet.

 ■ Mikä teki siitä ryhmästä hyvän?

 ■ Millaisia ominaisuuksia hyvään ryhmään liittyy?

2. Kerää yhteen kaikkien parien kirjaamat hyvän ryhmän ominaisuudet.

3. Keskustelkaa siitä, miten näitä hyviä ominaisuuksia voisi saada esiin 
 muissakin ryhmissä.

Kaverien kanssa on mahdollista 
kokea asioita, jotka vaikuttavat 
suuresti hyvinvointiin. Tämän 
vuoksi yksinäisyys on riski 
nuoren kehitykselle. 
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SEURUSTELU 

Faktaa

Ihmissuhteita syntyy väistämättä, kun on tekemisissä toisten ihmisten kanssa. 
Yksinkertaisuudessaan ne tarkoittavat yhteyttä kahden tai useamman ihmisen 
välillä. Jotta ihmissuhteet pysyisivät hyvänä, kannattaa miettiä, miten kohtelee 
toista. Ihmissuhteisiin kuuluu hyviä ja huonoja hetkiä.

Seurusteleminen vaatii ihmissuhdetaitojen opettelemista, ja siinä ihmissuhde-
taidot pääsevätkin koetukselle. Seurustellessa joutuu ottamaan tekemisissään 
huomioon myös toisen ihmisen. Seurusteleva pari luo yhdessä pelisäännöt 
sille, mitä seurustelu on. Seurustelun perustana on luottamus ja se, että tuntee 
olonsa toisen seurassa hyväksi ja turvalliseksi.

Toisin kuin saduissa, parisuhde ei säily koko ajan samanlaisena. Siinä voidaan 
nähdä erilaisia vaiheita: Ensiksi toiseen rakastutaan ja jopa hullaannutaan 
(rakastumisen vaihe), sitten haetaan rajoja yhdessä 
ja erillään ololle (itsenäistymisvaihe). Viimei-
senä puhutaan rakkaus- tai kumppanuus-
vaiheesta, jossa toinen tunnetaan perus-
teellisesti ja hyväksytään puutteineenkin.

 Kokeile tätä

1. Jaa nuoret ryhmiin ja pyydä ryhmiä 
 keskustelemaan seuraavista teemoista:

 ■ Mitkä asiat kuuluvat hyvään 
  parisuhteeseen?

 ■ Millaisia vaiheita parisuhteeseen 
  voi kuulua?

 ■ Millaisia taitoja seurustelu vaatii?

 ■ Millaisia ominaisuuksia ihmisellä 
  pitää olla, jotta voi aloittaa pari-
  suhteen ja sitoutua siihen?

2. Pyydä ryhmiä tekemään lista pari-
 suhteeseen vaikuttavista asioista ja 
 esittelemään ne koko ryhmälle.

3. Laittakaa listat esille vaikka ryhmän 
 tapaamistilan seinälle.

Tehtävä on tehty yhteistyössä Väestöliiton kanssa.

Parisuhde ei säily 
koko ajan samanlaisena 
kuin saduissa.

R
Y

H
M

Ä
IL

M
IÖ

68



JOSKUS TARVITAAN LAINAA

Faktaa

Joskus elämä yllättää – ja tarvitset äkillisesti rahaa yllättävään menoon, 
vaikka auton korjaukseen. Parasta tietysti olisi, että pystyisit maksamaan 
yllättävän menon säästöistä. Jos säästöt eivät riitä tai niitä ei ole, voit 
joutua ottamaan lainaa. 

Lainavaihtoehtoja on lukuisia. Pääsääntönä 
on, että vakuudelliset lainat ovat edulli-
sempia kuin vakuudettomat. 

Vakuudelliset lainat

■ Lainoja, joissa vakuutena on jokin 
 esine tai henkilön antama takaus 

■ Esimerkiksi asuntolaina ja autolaina

Vakuudettomat lainat 

■ Lainoja, joissa ei ole takausta

■ Esimerkiksi kulutusluotot, luottokortit, 
 pikavipit ja kaverilta tai vanhemmilta 
 otettu laina

Kokeile tätä

1. Jaa nuoret pienryhmiin.

2. Pyydä nuoria miettimään, mitä he tekisivät, 
 jos he saisivat kesätyöpaikan, jota varten he 
 tarvitsevat 1 500 euroa maksavan auton. 
 Säästöjä ei ole.

 ■ Minkä rahoitustavan valitsette?

 ■ Millä aikataululla aiotte maksaa lainan 
  takaisin ja kuinka suurissa erissä?

 ■ Mistä säästätte, jotta saatte lainakulut 
  maksettua? 

3. Jos olette tehneet aiemmin tehtävän (s. 74), jossa on laadittu oma 
 budjetti, ottakaa ne esille. Tehkää budjeteista uudet versiot, joihin on  
 lisätty lainanhoitokulut.

Tehtävä on tehty yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa.

Lainaa otettaessa kaikkein 
tärkeintä on, että pystyy 
maksamaan sen takaisin. 
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MINÄ, AMMATTILAINEN

Faktaa

Ammatin valintaan vaikuttavat monet asiat – mitä ihminen arvostaa, mikä 
häntä kiinnostaa, mitä hänen lähipiiriinsä ja perheeseensä kuuluvat ihmiset 
tekevät ja arvostavat. Joskus ammatin valinta on vahinko, ja nuori innostuu 
siitä vasta opiskeluvaiheessa, kun hän tietää alasta enemmän. 

On tärkeää, millaisena työntekijänä ja ammattilaisena nuori pitää itseään. 
Näkemys itsestä ammattilaisena vahvistuu pikkuhiljaa kokemuksen ja itse-
tuntemuksen kautta. Myös esimerkiksi se, miten työporukka ottaa vastaan 
uuden työntekijän, voi vaikuttaa siihen, miten hyväksi työntekijäksi nuori 
tuntee itsensä. 

Opettajilla, vanhemmilla, harrastusten ohjaajilla, valmentajilla ja muilla 
aikuisilla on iso merkitys siihen, miten nuori näkee itsensä. 

ASIOITA, JOTKA VAIKUTTAVAT SIIHEN, 
MITEN NÄEN ITSENI AMMATTILAISENA

■ Miten olen hoitanut työni aiemmin? 
 Miten minuun on suhtauduttu?

■ Mihin ystävät haluavat töihin tai mistä ammatista he   
 haaveilevat? Missä vanhempani tai muut läheiseni 
 ovat töissä tai mikä on heidän ammattinsa?

■ Mitä merkitystä työllä tai ammatilla on minulle? 

■ Onko siitä muille hyötyä, mitä minä osaan tai teen?   
 Hyödyksi olemisen tunne on ihmisen perustarve.

■ Mitä minä osaan? Millaisia vahvuuksia minulla on? 

■ Mitä minä tykkään tehdä?
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Kokeile tätä

Tehtävän tarkoituksena on rakentaa yhdessä ammatti-identiteettiä tai pohtia, 
mistä eri alojen ammattilaisten ammatti-identiteetti koostuu.

1. Piirtäkää taululle hahmo, jolla on selkeästi erottuva pää, keskiruumis 
 ja neljä raajaa.

 ■ Ammattiin opiskeleville hahmo edustaa omaa ammattialaa 
  (esim. lähihoitaja, maalari tai tarjoilija).

 ■ Muut voivat valita yhden ammatin, jota pohditaan yhdessä, tai nuoret   
  voivat jakaantua pienempiin ryhmiin pohtimaan eri ammatteja. Jokainen  
  ryhmä piirtää itselleen hahmon esimerkiksi fläppipaperille. 

 ■ Jos on aikaa, voitte piirtää ja värittää hahmosta ammattilaisen näköisen.

 ■ Jos käytössänne on iso paperirulla, yksi nuorista voi mennä makaamaan  
  paperin päälle ja toinen piirtää hänen ääriviivansa paperille hahmoksi.

Voin olla onnellisempi, 
kun tunnen olevani 
hyödyllinen ammatti-
ihminen.
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2. Pyydä nuoria kirjoittamaan hahmon osiin alla olevien ohjeiden mukaan  
 sanoja ja lauseita, jotka kuvaavat heidän ammattilaistaan.

   Pää

   ■ Mitä tietoa kyseisen alan ammattilaisella on? 
   ■ Mitä sellaista hän tietää ja ymmärtää, mikä on juuri hänen 
    ammatissaan erityistä?

   Sydän

   ■ Mitä asioita ammattilainen pitää tärkeänä?
   ■ Mitä arvoja on ammattilaisen ammatinvalinnan taustalla?

   Vasen käsi

   ■ Mitä ammattilainen osaa?
   ■ Mitkä ovat hänen erityistaitojaan?

   Oikea käsi

   ■ Missä työtehtävissä ammattilaisen osaamisesta on hyötyä? 
   ■ Mitä tehtäviä hänen työhönsä voi kuulua?

   Vasen jalka

   ■ Mikä on tämän ammatin perusta? Mitä ominaisuuksia 
    ammattilaisen työ vaatii?
   ■ Miten hänen pitää huolehtia työkyvystään? 

   Oikea jalka

   ■ Mitä tavoitteita ja pyrkimyksiä ammattilaisella on? 
   ■ Mihin tämä ammattilainen on menossa? Mitä hän haluaa 
    saada aikaan?

3. Tutustukaa valmiiseen hahmoon tai esitelkää ryhmien hahmot muille.   
 Keskustelkaa, mitä ammatti-identiteettiin liittyviä asioita nousi esille.

 ■ Voiko alan ammattilainen olla jollain tavoin myös toisenlainen kuin   
  rakentamanne hahmo?
 ■ Onko alalla mahdollista toimia, vaikka ei olisi kaikkia 
  näitä ominaisuuksia?
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OMIEN RAHA-ASIOIDEN HOITAMINEN

Faktaa

Raha-asioiden hallinnassa on kyse melko yksinkertaisista asioista: siitä, 
että seuraa omia tuloja ja menoja, ei käytä enempää rahaa kuin mihin on 
varaa ja käyttää rahaa harkiten. Omien tulojen ja menojen seuranta on-
nistuu kynällä ja paperilla tai vaikkapa puhelimella. Pääasia on, että asiaa 
pysähtyy miettimään. 

Varmuus raha-asioissa heijastuu elämän muille osa-alueille ja antaa pohjan 
tulevaisuuden suunnitteluun. Omia raha-asioita on tärkeä hoitaa huolelli-
sesti, ja harvalta se onnistuu sattumalta. 

Oman talouden kannalta keskeisiä menoja ovat vuokra, sähkölasku, va-
kuutuslaskut, lääkekulut ja liikkumiseen varattavat kulut. Niitä kutsutaan 
pakollisiksi menoiksi, ja useimmiten niistä ei kannata tinkiä. Sen sijaan 
ruokamenoissa, vaateostoksissa ja muussa kulutuksessa on usein mah-
dollista säästää. Jos rahasta on tiukkaa, kannattaa ensimmäiseksi miettiä, 
onko rahaa mennyt huomaamatta näihin asioihin. 

Kokeile tätä

1. Jaa nuoret pienryhmiin ja anna heille valmis budjetti-
 pohja tai pyydä heitä tekemään sellainen itse paperille 
 tai esimerkiksi Exceliin.

2. Pyydä nuoria tekemään budjetti yhdelle 
 kuukaudelle. He voivat käyttää 
 esimerkkinä yhden ryhmäläisen 
 tuloja ja menoja tai tehdä budjetin 
 kuvitteelliselle kaverille.

3. Käykää yhdessä läpi tehdyt budjetit 
 ja keskustelkaa seuraavista asioista:

 ■ Millaisia menoja nuoret ovat 
  kirjanneet budjettiin?

 ■ Kuinka paljon rahaa on varattu 
  esimerkiksi vaatteisiin?

 ■ Ovatko budjetit realistisia?

 ■ Voisivatko nuoret tehdä oman 
  budjetin ja seurata sitä seuraavan 
  kuukauden ajan?

Tehtävä on tehty yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa.

100€
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PÄIVÄN RYTMITYS

Faktaa

On hyvän ja huonon fiiliksen päiviä. Mieliala voi vaihdella päivän aikana 
huippufiiliksistä huonoihin ja toisinpäin. Jos koet, että sinun on vaikea pi-
ristää mieltäsi (eli olo on huono, mikään ei huvita tai et jaksa tehdä mitään), 
pysähdy ja tarkasta tilanteesi HALT-kaavalla. Sen jälkeen tiedät, mitä tehdä.

Hungry = Nälkä? Syö.

Angry = Vihainen, miksi? Voitko tehdä asialle jotain? Jos et voi, päästä irti.

Lonely = Yksinäinen? Soita kaverille tai juttele muille ja kuuntele. 
Silloin pääset ulos pelkästään omien asioiden jauhamisesta ja ajattelusta.

Tired = Väsynyt? Väsymys aiheuttaa ärtyisyyttä ja alakuloa. Et pysty keskit-
tymään asioihin hyvin ja saatat jopa tuntea olevasi masentunut. Et luulta-
vasti tarvitse lääkkeitä, vaan unta. Muista myös, että pienetkin määrät alko-
holia tai kannabista tekevät unen laadusta huonon. Herää parina aamuna 
aikaisin ja muuta rytmi sellaiseksi, että heräät aamulla ja menet nukkumaan 
illalla. Sekin voi jo auttaa.

Onnellisen päivän salainen kaava = 
pakollisen asian hoitaminen + ihanan jutun tekeminen + 
syöminen + hengailu + auttaminen + nukkuminen.Kokeile tätä

1. Jaa ryhmä pareihin. Nuorten tehtävänä on toimia toistensa life coacheina  
 ja tehdä toisilleen Onnelliseksi seitsemässä päivässä -suunnitelman. 

2. Pyydä pareja haastattelemaan toisiaan ja selvittämään toistensa viikon
 ■ things to do -listan eli mitä pitäisi hoitaa
 ■ want to do -listan eli mitä haluaa tehdä.

3. Parit tekevät toisilleen päiväohjelman. Siihen merkitään jokaiselle päi-
 välle yksi asia, joka parin pitää tehdä ja toinen, jonka hän haluaa tehdä. 

4. Nuoret pitävät viikon ajan henkilökohtaista päiväkirjaa, johon he merkit- 
 sevät seuraavat asiat:
 ■ Miten päiväohjelmaan merkityt asiat ovat toteutuneet?  
  Mitä huomioita, tunteita tms. niihin on liittynyt?
 ■ Tilanteet, joissa olet käyttänyt HALT-listaa. 
 ■ Millaisia huomioita ja tuntemuksia niihin on liittynyt?
 ■ Mihin aikaan olet mennyt nukkumaan ja milloin olet noussut? 
  Miten nukkumisen määrä on vaikuttanut vointiisi seuraavana päivänä?
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Tehtävä on tehty yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa.



OMAAN TYÖYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAMINEN

Faktaa

Oppilaitos on opiskelijoiden työpaikka. Mitä viihtyisämpi ja motivoivampi 
työpaikka on, sitä parempaa työtä siellä tehdään. Hyvässä työpaikassa työn-
tekijöillä on myös mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikkansa asioihin, mikä 
motivoi työn tekemistä edelleen. Oppilaitoksessa parempi työ voi tarkoittaa 
poissaolojen vähenemistä, parempaa opintomenestystä tai nopeampaa opin-
tojen läpäisemistä. Hyvien työelämätaitojen oppiminen auttaa opiskelijoita 
työelämässä.

Kokeile tätä

1.  Jaa opiskelijat pareihin. Jokainen pari kirjaa kolme asiaa, jotka tekisivät   
 heidän mielestään kouluun tulemisesta vieläkin mukavampaa.

2.  Parit valitsevat yhden asian, jonka kirjoittavat taululle ja perustelevat sen  
 ryhmälle kahdella lauseella.

3.  Taululla olevista ehdotuksista äänestetään parhaat siten, että jokainen   
 opiskelija käy antamassa äänen taululle valitsemansa asian viereen.   
 Äänten laskussa voitte käyttää tukkimiehen kirjanpitoa.

4.  Käsittelyyn valitaan 1–3 eniten ääniä saanutta parannusehdotusta. Ryhmä  
 miettii yhdessä, mitä asioiden edistämiseksi voitaisiin käytännössä tehdä.  
 Ryhmän ohjaaja kirjaa taululle toimenpiteet.

5.  Sopikaa, kuka tai ketkä tekevät mitäkin millekin asialle. Seuratkaa toimen- 
 piteiden edistymistä ohjaajan tunneilla tai muissa yhteisissä tilaisuuksissa  
 ja sopikaa, milloin tilanne tarkistetaan (esimerkiksi neljän viikon kuluttua).

Oppilaitos on myös 
opiskelijan työpaikka.

Samaa aihetta voi soveltaa nuorisotalolla, 
asuntoloissa, urheilujoukkueissa tai muissa 
harrastusryhmissä.
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HUOM!

Tämä voi vaatia kaksi tapaamiskertaa.

HUOM!



OPPILAITOSYMPÄRISTÖN ESITTELY
Kouluvuoden alkaessa uusille opiskelijoille kerrotaan koulun tiloista ja pal-
veluista. Tämä on tärkeää informaatiota, mutta saattaa mennä opiskelijoilta 
ohi isoissa yhteistilaisuuksissa. Etenkin opiskelijahuollon työntekijöiden 
kannattaa esittäytyä ryhmätapaamisissa, jotta kasvot tulevat tutuiksi ja kyn-
nys palveluiden käyttöön madaltuu.

Kokeile tätä

1.  Pyydä kuraattoria, terveydenhoitajaa, opinto-ohjaajaa ja psykologia ryh-  
 mänohjaajan tunnille esittäytymään. He voivat tulla yhdessä tai yksitellen.

2.  Esittele tunnin vieras ryhmälle. Pyydä, että jokainen opiskelija miettii   
 yhden kysymyksen sillä välin, kun puhuja esittelee toimintaansa. Anna   
 esittelylle aikaa kolme minuuttia. Näin suurin osa tunnista jää opiskelijoi- 
 den kysymyksille.

3.  Esittelyn jälkeen opiskelijat kysyvät kysymyksensä ja niistä keskustellaan.  
 Jos jollakulla ei ole kysymystä tai samat kysymykset toistuvat, ei ole pak-  
 ko keksiä uutta kysymystä.

Samaa aihetta voi soveltaa nuorisotalolla, 
asuntoloissa, urheilujoukkueissa tai muissa 
harrastusryhmissä. Nuorten kanssa 
työskentelevät aikuiset on hyvä esitellä 
ryhmälle henkilökohtaisesti. 
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HUOM!



OIKEA

RANE

VALINTA!
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OPISKELIJAKUNTA JA MITEN SE TOIMII

Faktaa

Lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa on oltava opiskelijakunta, joka käyttää 
opiskelijoiden ääntä päätöksenteossa ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa. 
Aktiivinen opiskelijakunta antaa kaikille opiskelijoille kanavan vaikuttaa oman 
oppilaitoksensa toimintaan ja viihtyisyyteen. 

Opiskelijakuntatoiminta valmentaa opiskelijoita huolehtimaan eduistaan ja 
yhteisistä asioista myös yhteiskunnassa laajemmin.

Kokeile tätä

1.  Selvitä seuraavat asiat ennen asian käsittelyä tunnilla:

 ■  Milloin on seuraavat opiskelijakuntavaalit?

 ■  Keitä opiskelijoita nykyisessä opiskelijakunnan hallituksessa on?

 ■  Kuka on opiskelijakunnan ohjaava opettaja?

 ■  Mitä oppilaitoksenne opiskelijakunta tekee?

 ■  Missä kaikissa oppilaitoksen toiminnoissa opiskelijakunnalla on edustus?

2.  Vaalien lähestyessä pyydä opiskelijakunnan edustajaa kertomaan ryhmäl-
 lesi opiskelijakunnan toiminnasta.

3.  Tehkää vaalien alla vaalijuliste jostain seuraavista aiheista:

 ■  Yleinen vaalijuliste. Mitä vaaleissa tapahtuu? Missä? Milloin? Kuinka   
  voit äänestää? Mitä opiskelijakunta tekee? Kannustakaa äänestämään!

 ■  Ehdokasjuliste. Voitte keksiä kuvitteelli-  
  sen ehdokkaan. Jos luokassa on  ehdokkaita,  
  voi julisteen tehdä heistä, mikäli he antavat  
  suostumuksensa. Järjestäkää näkyvä kam-
  panja, jossa perustelette, miksi juuri   
  teidän ehdokkaanne pitäisi valita.

 ■  Juliste vaalivalvojaisista. Missä äänet las- 
  ketaan? Miten tulos julistetaan? Miten   
  valituksi tulleita juhlistetaan? Voitte myös  
  järjestää omat vaalivalvojaiset.



OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 

Faktaa

Nuoret ovat kiinnostuneita asioista ja haluavat vaikuttaa. Aina he eivät 
kuitenkaan tiedä, miten asioissa voisi edetä. Osallistuminen ja osallisuu-
den tunne ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Kun osallistuu, tuntee kuuluvansa 
johonkin. 

Nuorena saadut vaikuttamisen kokemukset kannustavat osallistumaan 
aikuisena yhteiskunnan päätöksentekoon esimerkiksi äänestämällä tai 
asettumalla itse ehdokkaaksi vaaleissa.

Pysähdy, kun nuoret osoittavat kiinnostusta 
vaikuttamiseen ja ota ehdotukset tosissasi.

Kokeile tätä

Tarvittavat varusteet: kopiokone, sakset, teippiä

1. Kopioi seuraavat sivut ja leikkaa laput irti viivoja pitkin.

2. Jaa nuoret ryhmiin ja jaa jokaiselle ryhmälle kysymyslappuja, joissa on   
 asioita, joihin tulisi vaikuttaa. Jaa kaikki laput.

3. Pyydä ryhmiä lukemaan laput toisilleen.

4. Jaa samalla vaikuttamiskeinolappuja ympäri ryhmätilaa pöydille tai 
 kiinnitä ne seinälle. Keinoja on paljon, voit valita käytätkö kaikkia 
 tai joitakin.

5. Pyydä jokaista ryhmää etsimään saamilleen lapuille sopivia vaikuttami-  
 sen keinoja. Pyydä ryhmiä valitsemaan mielestään paras vaikutta mis-  
 keino ja kiinnittämään lappu sen kohdalle. Keinoja on useampia kuin   
 vaikuttamistarpeita, eikä niihin ole yhtä oikeaa keinoa. Tärkeintä on   
 pohtia yhdessä erilaisia mahdollisuuksia.

6. Kun kaikille asioille on löytynyt sopiva vaikuttamiskeino, pyydä ryhmiä   
 esittelemään valinnat ja kertomaan, miten he päätyivät niihin.

7. Kysy lopuksi, miltä tehtävä tuntui ja olivatko jotkin vaikuttamiskeinoista  
 tutumpia kuin toiset. Jos nuoret haluavat jostakin asiasta lisää tietoa,   
 sopikaa, milloin tutustutte asiaan enemmän.
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MITÄ TEEN, JOS HALUAN VAIKUTTAA?

Mitä teen, jos 
olen todella 
innostunut 

jostakin uudesta 
jutusta ja 

haluan kaikki 
sen äärelle

?

Mitä teen, jos 
päättäjät eivät 
tunnu tietävän 
jostain asiasta 

tarpeeksi

?

Mitä teen, jos 
jokin lain-
säädännön 

kohta vaikuttaa 
olevan kivi-

kaudelta

?

Mitä teen, jos 
haluan lisää 
toimivia ja 

viihtyisiä tauko-
tiloja kouluuni 

tai työpaikalleni

?

Mitä teen, jos 
tahdon ehdottaa 

uutta tapaa 
tehdä asioita 
koulussani tai 
työpaikallani

?

Mitä teen, jos 
haluan muutosta 

työsuhteeni 
ehtoihin tai 
palkkaani

?

Mitä teen, jos 
harrastaminen 
on liian kallista 

tai sopivaa 
harrastusta 

ei löydy

?

Mitä teen, jos 
koulu- tai 

työmatkallani 
oleva risteys 

vaikuttaa 
vaaralliselta

? 

Mitä teen, jos  
näen, että 

jostain asiasta 
levitetään väärää 
tai yksipuolista 

tietoa

?
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VAIKUTTAMISEN TAPOJA

En tee mitään ja 
unohdan koko asian.

Istun kotona sohvalla 
ja mietin, että joku muu 
varmaan tekee jotain.

Osallistun aihetta 
käsittelevään tilaisuuteen 

tai tapahtumaan.

Kirjoitan mielipide-
kirjoituksen lehteen tai 

omaan blogiini.

Lähetän aiheesta 
juttuvinkin lehden 

toimitukseen.
Kommentoin asiaa 

sosiaalisessa mediassa.

Etsin järjestön, joka ajaa 
näitä asioita, ja kysyn, 

miten voisin tulla mukaan.

Teen asiasta kuntalais- 
tai kansalaisaloitteen.

Ryhdyn suunnittelemaan 
mielenosoitusta.

Perustan järjestön, 
joka vie asiaa eteenpäin.

Äänestän seuraavissa 
kunta- tai eduskunta-

vaaleissa ehdokasta, joka 
haluaa edistää tätä asiaa.

Kirjoitan kansan-
edustajalle, jonka 

arvelen olevan aiheesta 
kiinnostunut.

Otan aiheesta enemmän 
selvää ja mietin sitten, 

mitä voisin tehdä.

Otan yhteyttä kunnan-
valtuuston jäseneen.

Asetun itse ehdolle 
seuraavissa kunta- tai 
eduskuntavaaleissa.

Annan palautetta 
kouluni tai työpaikkani 

palautelaatikkoon.

Olen yhteydessä 
nuorisovaltuustoon tai 

asetun sinne itse ehdolle 
seuraavissa vaaleissa.

Puhun asiasta 
harrastukseni ohjaajalle 

tai valmentajalle.

Juttelen työpaikkani 
työsuojeluvaltuutetulle tai 
luottamushenkilölle tai 
soitan ammattiliittooni.

Puhun luokkani 
ryhmän ohjaajalle tai 

työpaikkani esimiehelle.

Puhun asiasta 
kavereille tai 

perheenjäsenille.

Puhun asiasta 
opolle, kuraattorille, 

terkkarille, kouluisännälle 
tai rehtorille.

Kysyn asiasta kouluni 
opiskelijakunnalta tai 
asetun itse ehdolle 

seuraavissa vaaleissa.

Etsin lähipiiristäni muita 
asiasta kiinnostuneita ihmi-
siä ja mietimme yhdessä, 

mitä voisimme tehdä.

Liityn oman alani 
ammattiliittoon.

Liityn puolueeseen, 
jonka koen olevan lähellä 

arvomaailmaani.
Teen jotain muuta, mitä?
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RYHMÄN SÄÄNTÖJEN 
KERTAAMINEN

Kokeile tätä

Vaihtoehto A:

1.  Ota esille ryhmän säännöt, jotka olette yhdessä aluksi laatineet.

2.  Kysy jokaiselta ryhmäläiseltä, mistä säännöistä on hänen mielestään  
 lipsuttu eniten.

3.  Kirjaa kaikki ryhmäläisten kertomat sääntörikkomukset taululle ja 
 valitkaa niistä yhdessä ryhmän kanssa kolme, joista keskustelette ja 
 sovitte, mitä asialle voisi tehdä.

Vaihtoehto B:

1.  Ota ryhmän säännöt esille ja kirjoita ne taululle.

2.  Jaa ryhmä pareihin ja pyydä heitä miettimään säännöistä kaksi, 
 joista on lipsuttu.

3.  Pyydä pareja merkitsemään viiva taululle kahden valitsemansa 
 säännön kohdalle. Kullakin parilla on yksi ääni.

4.  Kahdesta kolmesta eniten ääniä saaneesta säännöstä keskustellaan,  
 ja tilanteen parantamiseksi tehdään suunnitelma. Samalla sovitaan,  
 että esimerkiksi kahden viikon kuluttua tarkistetaan, ovatko asiat  
 muuttuneet.

Vaikka ryhmä toimii hyvin, 
se ei aina piittaa säännöistä. 
Tämä voi näkyä toistuvina 
myöhästymisinä, poissaoloina 
tai muuna säännöistä poik-
keavana toimintana. Tällöin 
on tarpeen kerrata säännöt ja 
keskustella niistä seuraavien 
vaihtoehtoisten harjoitusten 
avulla.
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TUUNAA TAPAHTUMA
Tapahtumat ovat oivallinen tapa luoda viihtyisämpää ja yhteisölli-
sempää ympäristöä. Tapahtumat nostavat tunnelmaa ja yhteishen-
keä. Parhaat ja mieleenpainuvimmat hetket koetaan usein yhdessä. 
Tapahtuman järjestäminen antaa arvokkaita yhteisiä kokemuksia 
ja mielekästä tekemistä sekä osallistujille että järjestäjille. Tapahtu-
mien järjestämisestä saa monenlaista osaamista, ja se kehittää muun 
muassa tiimityötaitoja.

Tapahtumien järjestäminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii asennet-
ta, luovuutta, yhteistyötä ja halua saada asioita aikaiseksi. Nuoret 
innostuvat tapahtuman järjestämisestä, kun he saavat itse ideoida, 
suunnitella ja toteuttaa tapahtuman.

A BBA

Tapahtumat antavat nuorille 
mahdollisuuden 
toteuttaa itseään.
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Kokeile tätä

1. Keskustelkaa, millaisiin tapahtumiin tai aktiviteetteihin nuoret ha- 
 luaisivat osallistua esimerkiksi välitunnilla, asuntolassa tai nuoriso- 
 talolla. Ideoikaa rohkeasti ja kirjatkaa ideat näkyviin. 

2. Valitkaa äänestämällä se tapahtumaidea, jonka toteutatte. Voitte   
 toteuttaa äänestyksen esimerkiksi niin, että jokaisella on kolme   
 ääntä, jotka voi antaa haluamallaan tavalla eri ideoille. 

3. Tehkää yhdessä suunnitelma siitä, miten toteutatte eniten ääniä   
 saaneen tapahtuman.

 ■ Milloin ja missä tapahtuma järjestetään?

 ■ Keneltä siihen pitää kysyä lupa?

 ■ Mitä muita järjestelyjä pitää tehdä?

4. Sopikaa jokaiselle ryhmän jäsenelle oma vastuualue tapahtuman   
 järjestämisessä.

5. Sopikaa aikataulusta ja jakakaa tapahtumasta tietoa myös muille.

Mielikuvitus liikkeelle! 
Tapahtuma voi olla mikä vaan: 
kirpputori, Youtube-levyraati, 
välituntijumppa tai taukotanssit, 
lautapelituokio, hyväntyön teko, 
taukotilan somistus, tutustuminen 
naapuri-aloihin tai jokin harrasteisiin 
liittyvä tempaus… 

Voitte sopia, milloin muut paljon ääniä saaneet tapahtumat järjestään.

HUOM!





ISBN 978-952-6661-55-1

RYHMÄILMIÖ
Ryhmän ohjaajan käsikirja 

*9789526661551*

Ryhmään kuuluminen on merkittävä osa päivittäistä arkea. 

Niin perhe, työyhteisö, harrastusryhmät kuin ystävät 
muodostavat ryhmiä. Niiden perustana on yhteenkuuluvuus 

ja toimiva vuorovaikutus. Hyville ryhmäkokemuksille 

rakentuvat myös terveys, hyvinvointi ja esimerkiksi 

opintomenestys. Hyvät ryhmät voivat jopa auttaa 

vähentämään nuorten syrjäytymistä ja päihdehaittoja.

Hyviä ryhmiä voidaan muodostaa oppilaitoksissa, 

nuorisotaloilla, harrastuksissa – kaikkialla, 

missä nuoret kokoontuvat. Ryhmäilmiö on työkalusarja 

ryhmien kanssa työskentelyyn. Se tarjoaa käytännöllisiä keinoja 

ryhmien rakentamiseen ja jatkuvaan ryhmäyttämiseen. 

Se kertoo myös ryhmien vaiheista ja siitä, 

miksi ryhmään kuuluminen on tärkeää.

Ryhmäilmiö auttaa ryhmien ohjaajia muodostamaan 

hyvinvoivia ryhmiä. Tämä parantaa ryhmän toimintaa 

ja antaa ryhmän jäsenille ryhmissä toimimisen taitoja, 

joita yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän.




