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ALKUSANAT

Tässä oppaassa kuvataan tiiviisti nuorten ryhmän ohjaajana toimimiseen liit-
tyviä olennaisia asioita, jotka mahdollistavat osallistavan ohjaamisen nuoren 
lähtökohta, tarpeet ja toiveet huomioiden.

Toivomme, että oppaasta on sinulle iloa ja hyötyä nuorten kanssa toimiessa-
si!

Lisätietoa käsitellyistä teemoista:

- Ohjaajan kansio, Nuorten Akatemia
- Projektiopas nuorten kanssa toimiville aikuisille
- Nuorten oman toiminnan ideointiopas
- www.nuortenakatemia.fi 
- www.mahis.info 
- www.omaoppilaskunta.fi  
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OHJAAJAN ROOLI

Ohjaajalle on tärkeää pohtia omaa 
tapaansa ohjata ja valita tietoisesti ja 
perustellusti oma tyylinsä. Jos asiaa 
ei pohdi, toistaa ehkä huomaamat-
taan jonkun toisen tapaa. Ohjaajan 
tehtävä on elää tilanteessa ja ryhmän 
mukana. Siksi ei kannata tehdä etu-
käteen jyrkkiä valintoja vaan toi-
mintatapa on hyvä valita kulloinkin 
vallitsevaan tilanteeseen sopivaksi.

Hyvä ohjaaja tutustuu nuoreen sekä 
tämän kokemukseen ja motivaatioon 
ja valitsee sellaisen ohjaajaroolin ja 
ohjausmenetelmän, jota uskoo nuo-
ren tarvitsevan. Alla olevassa Gerald 
Grownin kehittämässä kuviossa on 
esitetty erilaisia ohjaajan ja nuoren 
rooleja.

Toiminta lähtee nuorten tarpeista

NUORI

OHJAAJA

ITSENÄINEN

SITOUTUNUT, KAIPAA ROHKAISUA

KIINNOSTUNUT, KAIPAA OHJEITA

RIIPPUVAINEN

AUKTO-
RITEETTI

MOTI-
VOIJA,
OPAS

AVUS-
TAJA

KON-
SULTTI,
DELE-
GOIJA

ongel-
mia

kaikki 
sujuu 
hyvin

ongel-
mia

kaikki 
sujuu 
hyvin

kaikki 
sujuu 
hyvin

kaikki 
sujuu 
hyvin
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Auktoriteetti
- antaa tarkat ohjeet, valvoo suoritusta, opastaa ja ohjaa, on läsnä, rohkai-

see kaikkia osallistumaan
- toimii, kun ohjattava ei tunne tehtävää lainkaan, ei ole sitoutunut tai ei 

osaa eikä luota itseensä

Motivoija, opas
- antaa tarkat ohjeet, perustelee, selittää ja tarkentaa, keskustelee ja roh-

kaisee, tukee toista selviytymään
- ohjattavan omat motiivit ovat keskeisiä
- toimii, kun ohjattava ei osaa, mutta on innostunut tai muuten luottaa 

kykyynsä suorittaa tehtäviä

Avustaja
- rohkaisee, tekee yhteistyötä ja kenties ideoi yhdessä, tekee yhteenveto

ja, etsii tarkkuutta, täsmennyksiä, kuvia ja vertauksia, pyytää ilmaise-
maan ajatuksia

- ohjattavan omat havainnot ja tuntemukset ovat tärkeitä, ohjaaminen on 
motiivien ja tavoitteiden kirkastamista

- toimii, kun ohjattava osaa, mutta on haluton tai epävarma

Konsultti, delegoija
- kritisoi asioita, etsii erimielisyyden syitä, liittää asiat kokonaisuuteen, ky-

syy perusteluita, tutkii asiaa esittämällä siitä vaikeita kysymyksiä, 
tuottaa pidemmälle meneviä vastauksia ja tarkistaa, vastaako työ todel-
lisuutta

- vastuu päätöksenteosta ja toteutuksesta siirtyy ohjattavalle
- toimii, kun ohjattava osaa tehtävänsä
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Tutustumisharjoituksia

Alla olevia harjoituksia voi käyttää nuoren elämäntilanteen ja itsetuntemuk-
sen kartoittamisessa. Lisää harjoituksia löytyy Nuorten Akatemian Ohjaajan 
kansio -materiaalista.

Minäkuvaharjoitus: Luonne

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: 30 minuuttia
Tarvikkeet: pienet kortit, joihin on kirjoitettu luonteenpiirre
Käyttö: Auttaa ohjaajia tutustumaan nuoriin ja ymmärtämään, 
millaisena he itsensä näkevät.

Eteneminen: Ohjaaja jakaa jokaiselle sattumanvaraisesti kolme korttia. Nuoret 
katsovat, mitkä korteista kuvaavat häntä ja mitkä eivät. Ohjaaja kehottaa nuoria 
vaihtamaan toisten kanssa itselleen paremmin sopivat kortit. Vaihtoa jatketaan 
niin kauan, että kaikki vaikuttavat tyytyväisiltä. Vaihtaminen edellyttää liikkumis-
ta pois omalta paikalta, tutustumista ja keskustelua. Kun jokainen on onnistunut 
vaihtamaan ja saamaan itselleen parhaiten häntä kuvaavat kolme korttia, istu-
taan alas tuoleille ympyrämuodostelmaan ja kerrotaan itsestä ominaisuuskorttien 
kautta koko ryhmälle. Jokainen valitsee itse, mistä valitsemistaan korteista muille 
kertoo. 

Minäkuvaharjoitus: Tägi

Ryhmän koko: 10 (isot ryhmät voi jakaa useaan pienempään)
Kesto: 30 minuuttia
Tarvikkeet: tusseja ja paperia, lehtiä
Käyttö: Auttaa ohjaajia tutustumaan nuoriin ja ymmärtämään, 
miten he itsensä ja elämänsä kokevat.

Eteneminen: Jokainen nuori piirtää tägin tai logon, joka symboloi hänen omaa 
elämäänsä. Omasta logosta/tägista kerrotaan koko ryhmälle: Mitä se symboloi? 
Mikä on sen viesti? Miksi? 

Harjoitus saa nuoren itsensä miettimään, millaisena kokee oman elämänsä ja 
antaa myös ohjaajalle käsityksen siitä, minkälaisena nuori elämänsä hahmottaa 
ja, minkälaista ohjaajan tukea hän mahdollisesti kaipaa.
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Minäkuvaharjoitus: Tällainen minä olen

Ryhmän koko: 10 (isot ryhmät voi jakaa useaan pienempään)
Kesto: 30 minuuttia
Tarvikkeet: erilaisia kuvia (postikortteja, lehtikuvia, virikekortit 
tms.)
Käyttö: Auttaa ohjaajia tutustumaan nuoriin ja ymmärtämään, 
miten he itsensä kokevat.

Eteneminen: Ohjaaja laittaa pöydälle virikekortit tai esimerkiksi postikorteista ja 
lehtikuvista kerättyjen ihmiskuvien kasan. Hän kehottaa jokaista nuorta valit-
semaan neljä kuvaa: yhden, joka kuvaa häntä alle kouluikäisenä, yhden, joka 
kuvaa häntä nyt, yhden kuvan itsestään aikuisena ja yhden, jossa hän on vanha-
na. Kaikki laittavat kuvat eteensä toisten nähtäväksi ja kertovat niistä. Ohjaaja 
esittää tarkentavia kysymyksiä ja auttaa näkemään positiivisia asioita ja luomaan 
uskoa tulevaan.

Vaihtoehtoinen toteuttamistapa: Ohjaaja pyytää nuoria valitsemaan yhden kortin, 
joka kuvaa hänen tapaansa olla nuori nainen tai mies (mikä on oleellista, mikä 

Ryhmäharjoitus: Numerot 1 - 20

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: 10 minuuttia
Käyttö: sopii ryhmätoiminnan eri vaiheisiin sanattoman viestinnän 
ja ryhmäyhteyden harjoitteluun

Eteneminen: Seistään piirissä ja sanotaan järjestyksessä nrot 1 – 20 niin, että 
vain yksi on kerrallaan äänessä. Jokainen sanoo numeron haluamallaan hetkellä, 
ennalta sovittua järjestystä ei ole. Jos kaksi sanoo numeron samaan aikaan, aloi-
tetaan alusta. Kun 1 – 20 alkaa sujua, voidaan kokeilla niin pitkälle kuin päästään. 
Ryhmä ei saa keskustella harjoituksen aikana eli sanaton viestintä korostuu.

Apukysymyksiä harjoituksen purkuun:

Mitä ajattelitte tästä harjoituksesta?
Oliko tehtävä helppo?
Miten yhteistyö sujui?
Miten tehtävän olisi voinut suorittaa loppuun nopeammin?
Miten tässä opittua voisi soveltaa ryhmän toiminnassa?
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RYHMÄN MUODOSTUMINEN

Ryhmän vaiheet

Ryhmän kanssa toimintaa aloittaessa ohjaajan on tärkeää tiedostaa, että kul-
lakin ryhmällä on oma erityinen luonteensa ja elinkaarensa. Jokainen ryhmä 
syntyy, muotoutuu, kukoistaa ja päättyy. Ryhmän kehitysvaiheita voi kuvata 
mm. seuraavalla muistisäännöllä:

FORMING - STORMING - NORMING - PERFORMING - ADJOURNING

Ryhmän aloitusvaiheessa (for-
ming) ryhmä ja sen rajat ovat vielä 
muotoutumatta. Ryhmän jäsenet 
ovat uteliaita, mutta varautuneita. 
Useimmat ovat epävarmoja ja tark-
kailevat toistensa käyttäytymistä. 
Jokaisella on omia odotuksia, joiden 
täyttymismahdollisuuksia pohtii ja 
arvioi. Ryhmä luo myös yhteisiä us-
komuksia, määrittelee toimintaansa 
ja muokkaa toimintatapoja. Alka-
vassa ryhmässä jäsenten keskeisiä 
kysymyksiä ovat ”haluanko liittyä” 
ja ”saanko liittyä” tähän ryhmään. 
Ohjaajan tärkeä tehtävä on auttaa 
ryhmää selkeyttämään tehtäväänsä, 
helpottaa ryhmän jäsenten toisiinsa 
tutustumista ja pitää huolta siitä, että 
hiljaisemmatkin tulevat kuulluksi 
ja uskaltavat sanoa mielipiteensä 
ääneen. 

Liittoutumis- ja vastustusvai-
heessa (storming) ryhmän jäsenet 
tuntevat toisensa, yhteinen päämää-
rä on selvillä ja luottamus saavu-
tettu. Jäsenten välinen rohkeus ja 
avoimuus lisääntyvät. Ryhmä alkaa 
olla jo selkeä ja niin turvallinen, että 
uskalletaan kysyä myös kriittisiä ky-
symyksiä. Omia jyrkkiäkin mielipitei-
tä, ajatuksia ja kritiikkiä uskalletaan 
ilmaista. Tälle vaiheelle on ominaista 
runsas kommunikaatio, yksimieli-
syys, tyytyväisyys ja avuliaisuus. 
Vahvoista ajatuksista ja erilaisista 
mielipiteistä voi syntyä myös konflik-
teja. Ristiriitojen olemassaolo ehkä 
kielletään aluksi ja ryhmä saattaa 
paeta konfliktien avointa käsittelyä 
ja ratkaisuyrityksiä. Joitakin ryhmä-
läisiä saatetaan ohittaa tai haetaan 
syntipukkia. Ohjaajan tulee pitää 
huoli omasta tasapuolisuudestaan.
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Sitoutumisvaiheessa (norming) 
ryhmän normit ja yhteinen työsken-
telytapa löytyvät. Tekeminen pysty-
tään suhteuttamaan todellisuuteen 
ja ideat muuttamaan toiminnaksi 
arvioinnin avulla. Mahdollisten 
erimielisyyksien syyt pystytään 
erittelemään, ideat liittämään koko-
naisuuteen ja perusteluja osataan 
kysyä. Kyseessä on me-hengen 
vaihe. Tunnereaktiot ovat myönteisiä 
ja kommunikaatio syvempää kuin 
aikaisemmissa vaiheissa.

Tehokkaan työskentelyn vai-
heessa ryhmällä (performing) on 
selvät tavoitteet ja jäsenillä selkeät 
roolit. Ryhmä on vastaanottavainen. 
Kommunikaatio on toimivaa ja kri-
tiikkiä uskalletaan käsitellä yhdessä. 
Ryhmäläiset pystyvät tarkastele-
maan toistensa ideoita ja mielipiteitä 
kriittisesti ilman, että sitä pidetään 
uhkaavana tai henkilökohtaisena. 

Tässä vaiheessa kaikki ovat jo si-
säistäneet ryhmän kultaisen sään-
nön ”kritisoi asioita, älä ihmisiä”. 
Ryhmässä vallitsee yhteisymmärrys 
ja kunnioitus. Päätökset tehdään yh-
dessä ja jäsenten yksilölliset tarpeet 
on onnistuttu sovittamaan yhteen 
ryhmän tarpeiden kanssa. Ryhmä ky-
kenee käyttämään kaikkien jäsenten 
kykyjä ja ideoita yhteiseksi hyväksi.

Ryhmän päätösvaiheessa (ad-
journing) tunteet ovat sekoitus surua, 
haikeutta ja helpotusta. Ryhmän 
jäsenet suunnittelevat tapaamisia, 
ettei ryhmän olemassaolon päättymi-
nen tuntuisi niin lopulliselta. Ohjaa-
jan tehtävänä on varmistaa turvalli-
sen ilmapiirin jatkuminen. Ryhmän 
jäsenillä tulee olla mahdollisuus 
päättää ryhmä kasvokkain ja sanoa 
se, mitä he vielä haluavat toisilleen 
sanoa.
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Ryhmäytyminen

Ryhmäyttämisessä kehitetään jäsen-
ten välistä keskinäistä tuntemista, 
luottamusta, turvallisuutta ja viestin-
täkykyä. Tarkoitus on luoda kaikille 
turvallinen, avoin ja luottamuk-
sellinen ryhmä, jossa jokainen voi 
olla oma itsensä. Ryhmäytymiseen 
kannattaa käyttää riittävästi aikaa ja 
huolehtia siitä koko yhteisen toimin-
nan ajan. Ryhmäytyminen ei ole vain 
sitä, että opitaan kaikkien nimet vaan 
siihen tarvitaan aikaa, tapaamisia, 
yhteisiä retkiä tai muita mukavia 
hetkiä. Yhdessä tekeminen ja koke-
minen, seikkaileminen tai ongelman-
ratkaisu lisää ryhmähenkeä. Tiivis 
ryhmä syntyy siitä, että sen jokainen 
jäsen tuntee vastuuta itsestään, 
toisista ja yhteisistä aikaansaannok-
sista. Kun jokainen ottaa vastuun yh-
teisten tavoitteiden saavuttamisesta, 

hän ottaa samalla itselleen oikeuden 
tuoda esiin näkemyksensä ryhmän 
asioista ja saada muilta riittävää ja 
oikeudenmukaista palautetta.
Toimivassa ryhmässä osataan tehdä 
yhdessä päätöksiä ja ratkaista on-
gelmia. Ryhmäytymisen edetessä 
nuoret viihtyvät paremmin yhdessä 
ja työskentely tuntuu mielekkäältä ja 
antoisalta. Luottamuksen ja turval-
lisuuden lisääntyessä nuoret uskal-
tautuvat ilmaisemaan itseään avoi-
memmin ja luovemmin, koska pelko 
epäonnistumisesta vähenee.
Ryhmään, jossa on hyvä yhteishenki, 
halutaan kuulua. Vahvalla yhteishen-
gellä varustettu ryhmä toimii hyvin ja 
siinä on mukava olla mukana. Hyvä 
yhteishenki näkyy ja kuuluu myös 
ulospäin. 

Seuraavat ohjeet toimivat ohjaajan muistilistana hyvän yhteishengen luomi-
sessa:

Hyppää toisen kenkiin

Vanhassa sanonnassa kehotetaan arvostelevaa ja moittivaa osapuolta 
kävelemään kilometri arvostelun kohteen kengissä. Toisen näkökulmaan 
asettuminen ja asian näkeminen hänen silmin antaa aivan uusia ulottu-
vuuksia. Mitä paremmin tuntee muita ryhmässä toimivia, sitä helpompi 
on ymmärtää heidän erilaisuuttaan ja mielipiteitään. Pelkkä omasta suun-
nasta tiirailu aiheuttaa näkökulman kapenemisen.
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Kannustava palaute on lahja

Ryhmän jäsenten kannattaa opetella kannustavan palautteen antamista. 
Kun toiminnassa tulee tiukka paikka eteen, yksilöt vetäytyvät helposti 
omaan kuoreensa ja ajattelevat itsekkäästi. Silloin toisille annetut myön-
teiset ja kannustavat kommentit auttavat eteenpäin. Jokaisen ryhmän jä-
senen tärkeänä tehtävänä on omalla panoksellaan ja käytöksellään tuoda 
lisää myönteisyyttä ryhmään.

Palautteen antoon perehdytään lisää seuraavassa luvussa.

Jokainen vaikuttaa ilmapiiriin

Ryhmän jäsenten sitoutuminen ja itsensä kehittäminen luo toiminnal-
le myönteisen ja kestävän pohjan. Jokaisen ryhmän jäsenen kannattaa 
ennen tapaamisia virittää oma asenteensa ja mielentilansa sopivaksi. On 
turhaa etsiä syitä ja virheitä muista, jos asiat eivät aina suju odotetus-
ti. Jokainen ottaa vastuun ryhmän ilmapiiristä ja omista tekemisistään. 
Hyvän yhteishengen omaavalla ryhmällä on usein myös yhteinen huumo-
ri, joka sopivasti ja positiivisella tavalla käytettynä auttaa laukaisemaan 
monia solmutilanteita. 

Puhevälit kunnossa

Ryhmän jäsenten puhevälien tulee olla kunnossa. Yhden jäsenen jatkuva 
suunsoitto, mahtailu, muiden mollaaminen tai diivailu herättää pahaa 
verta. Totutuista rooleista poispyrkiminen tuo läheisyyden tunnetta ja 
toimivia ihmissuhteita. Mahdolliset ristiriitatilanteet on pyrittävä ratkaise-
maan välittömästi keskustelemalla, sillä muuten ne tulehduttavat ilmapii-
riä ja luovat kielteisyyttä ryhmään.
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Ryhmäytymisharjoituksia

Alla on harjoitusehdotuksia, joita voi käyttää ryhmän tutustumisen ja yh-
teishengen syntymisen edesauttamiseen. Lisää harjoituksia löytyy Nuorten 
Akatemian Ohjaajan kansio -materiaalista.

Tutustumisharjoitus: Pallon heitto

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: Ryhmän koosta riippuen 5–10 minuuttia.
Käyttö: ryhmän aloitusvaiheessa tutustumiseen tai jo syntyneen 
yhteishengen vahvistamiseen
Tarvikkeet: Pallo, josta on helppo ottaa kiinni.

Eteneminen: Ohjaaja pyytää kaikkia menemään rinkiin (seisomaan tai istumaan). 
Jokainen kertoo vuorollaan oman etunimensä. Ohjaaja kertoo, että palloa heite-
tään henkilöltä toiselle siten, että ennen heittämistä sanotaan sen henkilön nimi, 
jolle ollaan heittämässä. Pallon saaja valitsee nopeasti seuraavan henkilön ja 
sanoo ennen heittoa tämän nimen. Tarkoitus on, että pallo liikkuu nopeasti ringin 
sisällä. Harjoituksen voi tehdä myös niin, että nimiä ei kerrota etukäteen, vaan 
pallo heitetään sellaiselle, jonka nimen haluaa tietää. Tämä henkilö kertoo nimen-
sä ja heittää pallon taas eteenpäin sellaiselle, jonka nimen haluaa tietää. Heittelyä 
jatketaan, kunnes palloa ei enää tarvitse heittää.

Jos harjoitus tehdään jo toisensa tuntevan ryhmän kanssa, niin jätetään nimien 
kertominen alusta pois. Tällöin keskitytään erityisesti mahdollisimman nopeaan 
pallon liikutukseen.

Tutustumisharjoitus: Kerron paristani toisille

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: Parikeskustelut alle 5 minuuttia, esittely muille ryhmän 
koosta riippuen 10–15 minuuttia.
Tarvikkeet: ryhmän aloitusvaiheessa tutustumiseen

Eteneminen: Ryhmä jaetaan pareihin. Jokainen kertoo parille nimensä ja esimer-
kiksi asuinpaikkansa, perheestään, harrastuksista ja teemaan liittyvästä aiheesta. 
Pari tekee tarkentavia kysymyksiä ja valmistautuu esittelemään hänet muulle 
ryhmälle. Rooleja vaihdetaan. Sitten parit esittelevät toisensa muille lyhyesti.



13

Ryhmäharjoitus: Ehjä piiri

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: radan pituudesta riippuen 10–15 minuuttia
Käyttö: jo toisiaan tuntevan ryhmän kanssa, sopii jo syntyneen 
yhteishengen vahvistamiseen 
Muuta: suunnittele rata tai reitti etukäteen yhdessä nuorten kans-
sa

Eteneminen: Ryhmä muodostaa ketjun pitäen käsistä kiinni. Ketju kiertää sovitun 
(este)radan siten, että ketju ei saa hajota missään vaiheessa. Harjoitusta voidaan 
jatkaa järjestämällä kilpailu kahden joukkueen välillä. 

Apukysymyksiä harjoituksen purkuun:

Mitä ajattelitte tästä harjoituksesta?
Miltä tuntui olla ketjussa?
Miten yhteistyö toimi?
Oliko vaikea pysyä ketjuna?
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PALAUTTEEN ANTO
Kannustavaa palautetta

Yhteiseen toimintaan mukaan 
lähdössä ja siihen sitoutumisessa 
olennaista on nuoren oma moti-
vaatio. Motivaation syntymisen ja 
ylläpitämisen kannalta ryhmän ref-
leksiivisyyden tukeminen ja palaut-
teen antaminen ovat avainasemassa. 
Nuorten motivaatio ja toimintaan 
sitoutuminen kasvaa, kun ohjaa-
ja auttaa kannustavan palautteen 
keinoin nuoria omien vahvuuksien ja 
oppimisen tunnistamisessa. 

Palautteen antaminen ja vastaanotto 
on erittäin tärkeä tekijä nuoren kehit-
tymisessä. Sitä onkin tärkeää har-
joitella ohjaajan tuella koko ryhmän 
kanssa. Toimivan ryhmän jäsenet 
kannustavat toisiaan rakentavan 
palautteen kautta. Palaute on hyvä 
keino oivallusten saamiseen omasta 
ja koko ryhmän toiminnasta. 

Nuorten kanssa toimiessa kannattaa 
asetella sanoja erityisen harkitusti 
ja keskittyä positiivisiin asioihin. 
Kriittistä palautettakin täytyy joskus 
antaa ja silloin on aina pyrittävä vä-
littämään nuorelle viesti, että hänen 
persoonassaan ei ole mitään huo-
mautettavaa, vaikka tekemisissä olisi 
parantamisen varaa. Palautteen tulee 

olla aina kannustavaa ja keskittyä 
tekoihin, ei henkilöön.

Palautetta annettaessa kannattaa 
käyttää minä-viestejä, joissa palaut-
teen antaja kertoo omista ajatuksis-
taan, tunteistaan ja kokemuksistaan 
aidosti ja rehellisesti. Koska minä-
viestit kuvaavat vain palautteen 
antajan omaa sisäistä todellisuutta, 
niihin ei sisälly arviointeja, tuomioita 
tai tulkintoja toisista. Sinä-viestit 
puolestaan ovat helposti syyttäviä 
ja syyllistäviä. Yrittäessään ilmais-
ta tunteitaan ja tarpeitaan ihmiset 
käyttävät helposti sanoja, jotka ovat 
toiseen kohdistuvia kielteisiä arvioita 
tai tuomioita. Sinä-viestit aiheuttavat 
puolustautumista, selittelyä, itsetun-
non haavoittumista sekä vastahyök-
käyksen tai kostonhalua. 

Palautetta saadessa kannattaa kuun-
nella huolella. Saamansa palautteen 
voi kirjoittaa ylös ja tarkentavia kysy-
myksiä voi tehdä tyyliin: ”Ymmärsin-
kö oikein…” tai ”Tarkoititko, että…” 
Jos palaute herättää voimakkaita 
tunteita, kannattaa asiaa haudutella 
muutama päivä. Selittelyihin ja puo-
lusteluihin ei kannata ryhtyä. 
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Arvostavaa palautetta antaessasi

- rauhoita tilanne
- muista ja muistuta, että palautteen antaminen on arvostamista ja auttaa 

kasvamaan
- ole rehellinen
- keskity olennaiseen
- puhu yksiselitteisesti ja selkeästi
- valitse tarkasti käyttämäsi sanat ja ilmaisut
- kohdista palaute toimintaan, älä henkilöön
- kehu ja kannusta myös yrittämistä, oppimista ja edistymistä
- vältä normeja ja valmiita vastauksia, anna nuorten itse työstää omia 

puutteitaan

Palautteen annossa ja yhteistä 
toimintaa nuorten kanssa reflek-
toidessa kannattaa muistaa, että 
puheen lisäksi sanaton viestintä eli 
eleet, ilmeet, asento, ryhti, pukeu-
tuminen, liikkeet ja ääni vaikuttavat 
ratkaisevasti viestin perillemenoon 
ja ymmärtämiseen. Parhaimmillaan 
sanaton viesti tukee ja vahvistaa 
sanallista viestiä. Mikäli viestit ovat 
ristiriitaisia, ne kumoavat toisensa ja 
saattavat vastaanottajan epätietoi-
seksi ja ymmälleen.

Sanattoman viestinnän merkitys

Sanaton viestintä voi täydentää tai 
korvata puhetta ja sen avulla voidaan 
viestintätilannetta myös säädellä. 
Katse on sanattoman viestin tär-
keimpiä merkkejä. Katseen avulla 
lähettäjä voi kohdistaa viestinsä ja 
sopeuttaa sitä saamansa palaut-
teen mukaan. Vastaanottaja viestii 
havainnoistaan ja viestin vastaanot-
tamisesta tehokkaasti katseellaan. 
Katseen avulla vaihtuvat myös 
puheenvuorot joustavasti. 
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Seuraava englannin kielen sanaleikki auttaa miettimään sanattoman vies-
tinnän ilmaisukeinoja. Englannin kielen sana ”soften” tarkoittaa suomeksi 
pehmentää (lähde: Rönkä 1989).

= hymy; kasvojen myönteiset ilmeet, kiinnostusta osoittava hymy

= avoin; asennon avoimuus, toista kohti kääntyminen

= eteenpäin; keskustelutoveriin päin kallistuminen, eteen-
päin kumartuminen

Smile

Open

Forwards

Touch = kosketus; lyhyt välimatka toiseen, läheisyys

Eye contact = katsekontakti; silmiin katsominen suopeasti

Nod = nyökkäys, nyökkäämisen ele, yleinen myönteisyyden 
ilmapiiri

Palauteharjoituksia

Palauteharjoitus: Fiilisjana

Eteneminen: Kuvitellaan huoneen poikki kulkeva jana, jonka ääripäät ovat 
huippuhyvä fiilis ja huippuhuono fiilis. Ohjeistetaan osallistujat asettumaan sille 
kohtaa janalla, minkälainen fiilis on nyt. Harjoitus voidaan purkaa, jos joku haluaa 
kertoa, miksi asettui valitsemaansa kohtaan tai kerrotaan vain vierustoverille tai 
sitten ei pureta ollenkaan.
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= katsekontakti; silmiin katsominen suopeasti

Palauteharjoitus: Palauterinki

Eteneminen: Asetutaan rinkiin ja laitetaan ringin keskellä lattialle paperi. Kou-
luttaja esittää väittämiä ja, jos on täysin samaa mieltä, asettuu mahdollisimman 
lähelle paperia, jos on täysin eri mieltä, asettuu alkuperäisen ringin kohdalle tai 
jotain siltä väliltä, asettuu haluamaansa kohtaan ringin ja paperin välille. Väittä-
män jälkeen halukkaat voivat kertoa, mikä oli kivaa, mitä oppivat jne.. Kenenkään 
ei ole pakko sanoa mitään. 

Esimerkkiväittämiä: Minulla oli tänään kivaa. Opin uusia asioita. Jäin kaipaa-
maan vielä jotain. Aion viedä mukaani ainakin yhden uuden asian.

Ryhmäpalauteharjoitus: Me onnistuimme

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: 15 minuuttia
Tarvikkeet: kirjekuoria, kyniä, paperia, teippiä
Käyttö: sopii useaan ryhmän vaiheeseen, erityisesti aina, kun jokin 
toiminta on selkeästi päättymässä 

Eteneminen: Ohjaaja laittaa lattialle papereita, jotka otsikoitu esim.:

Ryhmämme onnistui, koska…
Yhdessä opimme sen, että…
Kaikista kivointa ryhmämme toiminnassa oli se, että… 

Ryhmäläiset kiertelevät täydentämässä paperien lauseita. Kannattaa painottaa, 
että palautetta ei kohdisteta henkilöön vaan ryhmän yhteiseen toimintaan ja, että 
palaute annetaan myönteisessä muodossa.

Etukäteen voidaan sopia, että jokainen lukee kirjoituskierroksen jälkeen yhden 
toisen kirjoittaman palautteen ääneen ja kirjoittaja perustelee viestinsä.

Apukysymyksiä harjoituksen purkuun: Mitä ajattelitte tästä harjoituksesta? Min-
kälaiselta palautteen antaminen tuntui?  
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Ryhmäpalauteharjoitus: Palautepeli

Ryhmän koko: ei rajoituksia
Kesto: 5 minuuttia
Tarvikkeet: pelikortit

Eteneminen: Jokainen ottaa vuorollaan kortin pakasta. Mustat kortit ovat kehit-
tämiskohteita, punaiset positiivisia asioita, numerot 1–6 merkitsevät itseä ja 7–13 
ryhmää. Esim. Pata 8: henkilö kertoo yhden asian, jonka ryhmä olisi voinut tehdä 
toisin tai jossa ryhmä olisi onnistunut paremmin; Ruutu 3: henkilö kertoo yhden 
asian, jossa mielestään onnistui hyvin tai jonka on projektin aikana oppinut. Pela-
taan niin kauan, kuin asiaa riittää. 

Apukysymyksiä harjoituksen purkuun:

Mitä ajattelitte tästä harjoituksesta? Miltä tuntui saada palautetta? Miten kriit-
tistä palautetta kannattaa antaa ja ottaa vastaan? Miten siitä voi oppia? Millaista 
on hyvä palaute?
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