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Tulos

Tehokkuus Laatu Jaksaminen

Toimintakulttuuri

Luottamus Motivaatio Avoimuus Luovuus

Perusedellytykset

Tavoite
Roolit ja 
vastuut

Pelisäännöt Osaaminen Toimintamallit



Ryhmän kehittyminen

Muotoutumisvaihe

Murrosikä

Me-vaihe

Tiimi

Ryhmän hajoaminen



Sisällä vai ulkona

• Tehtävätaso

– Mikä on ryhmän merkitys minulle?

– Mitkä ovat ryhmän tavoitteet?

– Mitä täällä ollaan tekemässä

– Mikä tässä tekemisessä on itselleni tärkeää

– Suhde vetäjään?

– Minkälaiset säännöt ja rajat toiminnassa vaikuttavat?

• Samanlaiset vai erilaiset kuin aikaisemmissa ryhmissä



• Mitähän ne ajattelee minusta?

– Hyväksytäänkö minut ryhmään?

– Millaisena minut nähdään?

– Turvallisuus?

– Luotettavuus?

– Vetäjän johtamistyyli?

– Muiden vaikutus oppimiseen

Sisällä vai ulkona?



Sisällä vai ulkona

• Vuorovaikutuksen taso

– Vetäjän keskeisyys

– ”Hyvää päivää kirvesvartta”

– Ryhmän puitteet

– Huomio itsessä



• Selkeytä
• Yksinkertaista
• Keskity



I-askel

Kun talkoita järjestetään ryhmän vetäjän on tärkeää antaa  jäsenilleen oleellista taustatietoa siitä, miksi järjestäminen on tärkeää ja 
mitä hyötyä siitä kaikille on. 

Vetäjän on siis syytä selvittää ensin itsellesi mikä on homman nimi?
Perustavaa laatua oleva kysymys : Onko itselläsi tarpeeksi tietoa asiasta? 

II-askel

Tarkista onko itselläsi tarpeeksi tietoa vastaamalla alla oleviin kysymyksiin kyllä - ei  akselilla

Kyllä Ei 
Mikä on talkoiden tarkoitus?
Minkälaista toimintaa talkoissa odotetaan?
Minkälaisia täsmällisiä tavoitteita on asetettu (jos ei milloin asetetaan)?
Miten ja mistä saamme talkoisiin vaikuttavat tiedot?
Minkälaisia voimavaroja meillä on hyödynnettävissä?
Mitä osaamista pitää kehittää?
Kuinka paljon toiminta vaatii aikaresursseja?
Onko roolit ja vastuut toiminnan suorittamiseksi selviä?
Missä rajoissa voimme tehdä itse päätöksiä?
Kuka hyväksyy ne päätökset, jotka ovat päätäntävaltamme ulkopuolella?

III-askel Etsi ei-vastauksiin tarvittavat tiedot

IV-askel Käytä kartoittamaasi tietoa toimintasuunnitelman luomiseen yhteistyössä osallistujien kanssa. 
Auta heitä ymmärtämään oma roolinsa tehtävän suorittamiseksi 



Mikä on minun paikkani, statukseni?

• Klikit ja kuppikunnat

– Ulkoryhmä-sisäryhmä

– Klikistä haetaan vastauksia itselle

– Kiinnostus muihin: erilaisuus-
samankaltaisuus



Mikä on minun paikkani?

• Ryhmän murrosikä

– Vuorovaikutuksen rajat

– Nokkimisjärjestys

– Syntipukki

– Ristiriidat lisääntyvät

Sinä teet kaikki 
päätökset!

Tämä ei etene 
näin!

Tämä ei ole 
sitä miksi 
liityin 
ryhmään!

Jonkun pitää 
organisoida toimintaa!

Minä lähden 
täältä!

Tämä on 
ajan 
hukkaa 
kaikille!

Minulle ei 
vieläkään ole 
selvää miksi 
olemme täällä!

Minä en 
tee mitään 
enää!
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Nopea

Lyhytjännitteinen

Mukautuva

Räiskyvä

Säännöllinen

Hidas

Pitkäjännitteinen

Negatiivinen

Tyyni

Epäsäännöllinen


