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Esipuhe
tukea, elämänhallinnan tunnetta, uusia tietoja tai
taitoja. Seikkailukasvatus on voinut tarkoittaa
pienten haasteiden kohtaamista turvallisessa
lähiympäristössä tai suuria rajanylityksiä kaukana tavallisesta arjesta. Keskeistä seikkailuissa
on kuitenkin ollut haastavuus, toiminnallisuus,
kokemuksellisuus ja reflektiivisyys. Ryhmään
kuuluminen, siinä toimiminen ja toiminnasta
hyötyminen ovat kasvun ja kehittymisen kannalta olennaisia. Kokemuksemme mukaan ryhmää
voidaan tuloksekkaasti ja vaikuttavasti käyttää
elämän ja arjen hallinnan taitojen oppimiseen.
”Arki Hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan
ohjaaminen” -materiaali on tuotettu Koija –
Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta -projektissa,
jota KOTA ry toteutti RAY:n tuella maaliskuusta
2006 helmikuuhun 2009. Hankkeen tavoitteina
oli ennaltaehkäistä ja vähentää oppimisvaikeuksisten nuorten syrjäytymiskehitystä heidän elämänhallintaansa tukemalla.
Materiaalin kehittämistyötä on ohjannut ja
tukenut Koija - Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta -projektin ohjausryhmä. Siihen kuuluivat
asuntolan johtaja Annika Dahlström (Bovalliusammattiopisto,Turku), erityisopettaja Juha Harju
(Turun opetustoimi), dysfasianeuvoja Elina Salo
ja hänen sijaisensa Minna Voltti (Aivohalvaus- ja
dysfasialiitto ry) sekä järjestöpäällikkö Oona
Ylönen (Ensi- ja Turvakotien Liitto).

KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on
vuonna 1991 perustettu yleishyödyllinen ja sitoutumaton lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijajärjestö. KOTA ry on vuosien aikana
toteuttanut useita kehittämishankkeita Rahaautomaattiyhdistyksen ja eri ministeriöiden
rahoituksella. Hankkeissa on sovellettu seikkailukasvatuksen menetelmiä lastensuojeluun,
lastenpsykiatriseen hoitotyöhön, peruskoulun
opetus- ja kasvatustyöhön, sopeutumisvalmennukseen ja iltapäiväkerhotoimintaan. Tavoitteina näissä hankkeissa on ollut esimerkiksi uusien työtapojen kehittäminen, lasten ja nuorten
sosiaalisten taitojen edistäminen, nuorten
päihteiden ja huumeiden käytön ennaltaehkäisy
sekä sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen. KOTA
ry:n kehittämishankkeisiin on usein liittynyt
tutkimustyötä. Toteutetuissa tutkimuksissa,
opinnäytetöissä ja selvityksissä on arvioitu
seikkailukasvatuksellisten menetelmien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta eri kohderyhmien hyvinvoinnin tukemiseen.
Hankkeissa on ollut muutamia yhteisiä piirteitä. Kaikissa on seikkailukasvatuksen avulla
tavoiteltu parempaa arkea lopullisille hyödynsaajaryhmille – lapsille, nuorille tai perheille.
Parempi arki on voinut tarkoittaa katkeavaa
syrjäytymiskierrettä, tarpeeseen tullutta apua tai
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Kirjoittajat:
Valtteri Kivelä on työskennellyt KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:ssä määräaikaisissa työsuhteissa ohjaajana sekä vastaavana
ohjaajana vuosina 1997 - 2002. Vuodesta 2003
hän on työskennellyt vakituisessa työsuhteessa
projektisuunnittelijana.
Kivelä on kasvatustieteen maisteri ja seikkailuohjaaja. Lisäksi hänellä on useiden lajiliittojen
myöntämiä ohjaaja-auktorisointeja. Kivelän erikoisosaamista on toimintakykyrajoitteisten erityisryhmien seikkailukasvatuksen ohjaaminen.
Lisäksi hänellä on laaja kokemus seikkailukasvatuksen menetelmien soveltamisesta kasvatustyössä.
Juho Lempinen on työskennellyt KOTA
ry:ssä projektityöntekijänä, ohjaajana ja kouluttajana vuodesta 2000 lähtien. Lempinen on
koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK) ja
seikkailuohjaaja.

Lempinen on toiminut projektisihteerinä ja
-suunnittelijana kehittämishankkeissa, joissa on
tuettu oppimisvaikeuksisten nuorten elämänhallintaa, kehitetty sosiaali-, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta,
kehitetty ja mallinnettu alueellisia yhteistyöverkostoja ja työtapoja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi ja päihdekäyttöön puuttumiseksi
sekä kehitetty peruskoulun oppilaiden sosiaalisia
taitoja ja tuettu opettajien kasvatustyötä.
”Arki Hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen” -materiaali on syntynyt
kirjoittajien yhteistyön tuloksena siten, että
Lempinen on keskittynyt erityisesti viitekehystä kuvaavaan osaan 1 ja Kivelä ryhmätoiminnan
käytännön toteutusta kuvaavaan osaan 2. Apuna
kirjoittamisessa on ollut KOTA ry:n toiminnanjohtaja Elina Heikkilä.
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Johdanto
tavaksi, vastoinkäymisiä voitettavaksi, menestyksiä muisteltavaksi.
Tämä materiaali on tarkoitettu nuorten ryhmätoiminnan ohjaajille oppaaksi ja tukiaineistoksi. Kuvailemme siinä nuorten ryhmätoimintaa,
joka on luonteeltaan ammatillista tai ammattimaisesti toteutettua, tavoitteiltaan elämän- ja arjenhallinnan taitojen oppimiseen tähtäävää sekä
sisällöltään seikkailukasvatuksellista. Tarkoituksemme on rohkaista ja kannustaa ohjaajia käyttämään haasteellista toimintaa ja sen tuottamien
kokemusten käsittelyä tietoisena työvälineenä.
Kirjaa voi soveltaa lastensuojelun ryhmätoiminnassa, asuntoloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä toimittaessa nuorten ryhmien kanssa.
Kirjassa on kaksi osaa, teoreettisempi viitekehysosa ja käytännöllisempi toimintaosa. Molemmissa osissa käsitellään samoja perusasioita
- ryhmää, ohjaamista, arjen hallinnan oppimista

Nuoruus on monen muun ohella kasvamista
kohti itsenäistymistä ja elämän hallintaa. Oman
elämän ottaminen haltuun on kaikkia ihmisiä
yhdistävä tarve. Sen sijaan mahdollisuudet tämän tarpeen tyydyttämiseen eivät ole kaikilla
nuorilla yhtäläisiä. Mahdollisuuksiin voivat vaikuttaa nuorten erityispiirteet, elämäntilanteet
tai elinympäristöt. Pidämme kokemustemme
mukaan mahdollisena parantaa nuorten elämänlaatua, itsenäisyyden kokemista ja arjen
hallinnan taitoja sekä vähentää heidän hyvinvointiinsa kohdistuvia vaaroja. Tähän on
mielestämme mahdollista päästä käyttämällä
muiden elämänhallinnan lisäämiseen tähtäävien työmuotojen tukena pitkäkestoista, ammatillisesti ohjattua nuorten ryhmätoimintaa.
Itsenäisyyteen kasvamiselle on vaikea kuvitella
osuvampaa vertausta kuin seikkailu. Elämänhallinnan oppiminen tarjoaa seikkailun tavoin
haasteita vastaanotettavaksi, kokemuksia opit-
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- mutta erilaisista näkökulmista.
Kirjan ensimmäisessä osassa esitellään nuorille suunnatun, pitkäkestoisen ryhmätoiminnan
viitekehystä. Olemme rajanneet tarkasteluumme joitakin oman ryhmänohjaustyömme keskeisiä teemoja, joiden olemme erityisesti huomanneet tukevan omaa ohjaustyötämme. Niiden
esittelemisestä arvelemme olevan hyötyä muille
ohjaajille heidän työssään. Näitä viitekehyksen
teemoja ovat sosiaalipedagoginen työorientaatio ja arjen hallinta, seikkailukasvatuksellinen
oppiminen, ryhmän ilmiöt ja ohjaajuus. Kutakin
teemaa käsitellään omassa luvussaan. Kussakin
luvussa avataan peruskäsitteitä ja kuvaillaan niiden merkitystä varsinaiselle ohjaustyölle.
Kirjan toisessa osassa on käytännöllisempi lähtökohta. Aloitamme sen pienellä tarinalla
erään ryhmämme toiminnasta. Toivomme tällä

kuvauksella voivamme antaa käsityksen eräästä
tavasta toteuttaa arjen hallinnan taitojen oppimista seikkailukasvatuksellisen toiminnan avulla.
Toivomme myös ettei kertomuksemme rajoittaisi ohjaajien luovuutta tai ohjaisi ajatuksia vain
tietynlaisen toteuttamistavan suuntaan. Tarinan
jälkeen kuvaillaan arjen hallinnan mallin käytännöllisiä sovellutuksia ja ryhmätoiminnan ohjaamisen menetelmiä ja tekniikoita. Sitten käymme
läpi erilaisia ryhmien ohjaamisessa käyttökelpoisiksi havaitsemiamme toimintamahdollisuuksia
ja kuvailemme joitakin ryhmätoiminnan reflektoinnin työtapoja.
Lopuksi luettelemme kirjallisuutta ja muita
lähteitä, joista on ollut tukea omalle työllemme
ja apua tämän materiaalin tekemisessä. Uskomme niihin tutustumisen hyödyttävän ohjaajia.
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Osa 1
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Kohti parempaa arkea
Esittelemme tässä materiaalissa nuorten elämänhallinnan tukemiseen tähtäävää ryhmätoimintaa. Keskeisenä innovaationa siinä on
sosiaalipedagogisen ”Arjen hallinnan mallin” ja
seikkailukasvatuksellisen toiminnallisen oppimisen menetelmien yhdistäminen. Näin saatua
teoreettista ja menetelmällistä viitekehystä on
käytetty KOTA ry:n toiminnassa koululais-,
kuntoutuja-, opiskelija-, ammattilais-, lastensuojelu- ja muiden ryhmien ohjaamisen tukena
vuosituhannen alusta lähtien.
Tässä luvussa esittelemme ensin lyhyesti sosiaalipedagogista työorientaatiota ja sen keskeisistä ajatuksista erityisesti elämänhallintaa. Kuvailemme KOTA ry:ssä kehitettyä Arjen hallinnan
mallia ja kerromme miten sitä voi käyttää ryhmänohjaamisen viitekehyksenä.

Sosiaalipedagoginen
työorientaatio
Sosiaalipedagogiikka on sosiaalista ja pedagogista alaa yhdistävä yhteiskuntatieteellinen oppiala. Toisaalta sosiaalipedagogiikka tarkastelee
sosialisaatiota eli yksilön sosiaalista kasvua.
Toisaalta tarkasteltavana on sosiaalisten ongelmien pedagoginen kohtaaminen. Sosiaalipedagogiikkaa voi lähestyä tiede- ja tutkimusalana,
koulutusalana tai ammatti- ja työalana. Käsittelemme tässä materiaalissa sosiaalipedagogiikkaa erityisesti ammatti- ja työalaa ohjaavana
ajattelutapana, sosiaalipedagogisena työorientaationa.
Sosiaalipedagogisen työorientaation keskeisiä
ajatuksia ovat:
ӽӽ tarpeiden tunnistaminen
ӽӽ motivaatio
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ӽӽ subjektius, autonomia ja itseapuun
auttaminen
ӽӽ sosiaalinen integraatio
ӽӽ arjen ongelmien kohtaaminen, käsittely
ja ratkaiseminen
ӽӽ elämänhallinnan tukeminen ja parempi
arki
Tarpeet. Ryhmien kanssa tehtävän työn lähtökohtana ovat ryhmäläisten kokemat tarpeet.
Tarpeiden tunnistaminen ja nimeäminen voi olla
usein työlästä, erityisesti jos omien ajatusten ilmaiseminen on vaikeaa tai siihen ei ole totuttu.
Tarpeet ovat myös dynaamisia: ne muuttuvat, syvenevät, tarkentuvat tai vaihtuvat toisiksi. Omien
ja toisten ryhmäläisten tarpeista tietoiseksi tuleminen on kokemuksemme mukaan välttämätöntä toimintaan ja oppimiseen motivoitumiseksi.
Motivaatio. Motivaatiolla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka aktivoivat ihmistä toimintaan
ja saavat hänet valitsemaan jonkin tietyn tavan
toimia tai olla toimimatta. Nämä tekijät voivat
olla ulkoisesti motivoivia ja tarjota tietynlaisesta
toiminnasta mahdollisuuden jonkin edun saavuttamiseen tai jonkin haitan välttämiseen. Tällaisia
tekijöitä voivat olla esimerkiksi hyväksyntä, opintosuoritukset tai itseä hyödyttävän taidon oppiminen. Ihminen voi motivoitua toimintaan myös
sen itsensä vuoksi, oppimisen ilosta tai mielenkiinnon innostamana. Tätä kutsutaan sisäiseksi
motivaatioksi.
Motiiveihin liittyvien tavoitteiden asettaminen
vaikuttaa itse oppimisprosessin luonteeseen ja
lopputuloksiin. Tavoitteet voidaan jakaa oppimisja suoritustavoitteisiin. Oppimistavoitteet liittyvät pyrkimyksiin osata ja ymmärtää ja täten lisätä omaa toimintakykyä. Suoritustavoitteet taas
liittyvät pyrkimyksiin näyttää toteen oppimisessa

lisääntynyt osaaminen ja saada sen kautta jokin
palkkio tai osoittaa omaa paremmuutta suhteessa toisiin.
Subjektius, autonomia ja itseapuun
auttaminen. Sosiaalipedagogisessa orientaatiossa ihminen nähdään itsenäisenä eli autonomisena, ajattelevana, tajuavana ja toimivana yksilönä. Hän on subjekti, jolla on mahdollisuuksia
vaikuttaa elämäänsä. Tämä vaikutus tapahtuu
oman toiminnan, suhteiden ja valintojen kautta.
Vaikutuksen tapoja voidaan oppia ja harjoitella niin yksin kuin ryhmässäkin. Subjektiuden ja
autonomisuuden vahvistuminen näyttäytyy ihmisen kykyinä ja mahdollisuuksina itseapuun. Itsenäistymistä ei pidä ymmärtää yksinäistymisenä
eikä kykyä itseapuun kyvyttömyytenä olla avuksi
myös muille.
Sosiaalinen integraatio. Itsenäistymisen
ja yksilöksi kasvamisen ohella on sosiaalipedagogiselle orientaatiolle ominaista huomioida
myös integroituminen yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Liittyminen ja kiinnittyminen edellyttävät
itsensä tuntemista, kykyä ja taitoja toimia vuorovaikutuksessa sekä elämänhallinnan tunnetta.
Sosiaalipedagoginen näkemys sosiaalisesta integraatiosta sisältää uudistavan ja vapauttavan pohjavireen: yhteisöihin ihminen kuuluu itsenäisenä
toimijana, yhteiskuntaan hän kiinnittyy vapaana
ja kriittisenä, olosuhteisiin ja ympäristöönsä vaikuttavana kansalaisena.
Elämänhallinnasta arjen hallintaan.
Sosiaalipedagogisesti orientoituneessa työssä
tavoitteena on itsenäisesti elämäänsä hallitseva,
niin yksinään kuin ympäristönsä kanssa pärjäävä,
hyvinvoiva ja elämänvaiheissaan selviävä ihminen.
Hyvinvoinnin käsite voidaan jakaa normatiiviseen, objektiiviseen ja subjektiiviseen ulottuvuu-
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teen:
ӽӽ Normatiivisesta tasosta säädetään laein
ja asetuksin, hyvinvointi on niissä tiivistetty esimerkiksi kansalaisen oikeuksiksi
ja viranomaisen velvollisuuksiksi.
ӽӽ Objektiivisen ulottuvuuden määrittely
on usein asiantuntija- ja työntekijälähtöistä ja pyrkii keskittymään materiaalisen hyvinvointiin, elintasoon ja resurssien hallintaan.
ӽӽ Hyvinvoinnin subjektiivista ulottuvuutta
taas määrittelee ihminen itse. Hän joko
kokee tai on kokematta tyytyväisyyttä,
onnea, osallisuutta, turvaa tai elämänsä
laatua.
Sosiaalipedagogisessa orientaatiossa huomioidaan kaikkia hyvinvoinnin ulottuvuuksia, mutta
erityinen paino annetaan nimenomaan subjektiiviselle näkökulmalle: keskeistä on omiin tuntemuksiin, kokemuksiin ja arvostuksiin perustuva
tietoisuus oman hyvinvoinnin tasosta. Elämänhallinta voidaan määritellä ihmisen käsitykseksi
siitä, missä määrin hän kokee olevansa oman elämänsä ja valintojensa subjekti.
Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan teoreettiset
käsitteet tulevat mielestämme todeksi siellä,
missä ihminen elämäänsä elää eli arjessa ja sen
hallinnassa. Kun siis sosiaalipedagogisessa työssä
tavoitellaan yksilön autonomiaa ja subjektiutta,
voidaan tavoitteiden toteutumista seurata tarkastelemalla muutoksia tämän kokemassa hyvinvoinnissa ja elämänhallinnassa. Nämä taas saavat
muotonsa ja näyttäytyvät niin yksilölle itselleen
kuin hänen kanssaan työtä tekevälle perusteltuna kokemuksena oman arjen hallinnasta.

Arjen hallinnan malli
Arjen hallinta on jotakin toiminnallista, kokemuksellista ja välitöntä palautetta antavaa. Se
on omaan elämään ja lähiympäristöön vaikuttamista omilla tiedoilla ja taidoilla ja tämän osaamisen kartuttamista. Arjen hallinnassa keskeistä on osaamisen lisäksi myös tiedon hankinnan
ja käsittelyn taidot sekä vuorovaikutustaidot.
Arjen hallinnan lähtökohtana on luoda ja tiedostaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta tuova tila. Tämä tila on koti, määriteltynä
metaforaksi hyvästä elämästä ja turvallisuudesta.
Omaksi ja turvalliseksi koettu tila mahdollistaa
yksilön identiteetin ja itsetunnon kehittymisen.
Tämä tila voi olla henkilökohtainen ja vastata
kodin perinteistä määritelmää, mutta myös suuremman ryhmän yhteinen olemisen ja toiminnan
keskus.
Ohjattaessa ryhmää kohti arjen hallinnan
taitojen oppimista, on ryhmäprosessin alkuvaiheessa kiinnitettävä voimakkaasti huomiota
yhteisen ja turvalliseksi koettavan tilan luomiseen. Jokaisella ryhmäläisellä on oltava yhtäläinen mahdollisuus tilan synnyttämiseen ja sen
emotionaaliseen haltuunottoon. Tämä ryhmän
yhteinen tilapäinen koti on kuin vuorikiipeilijän
perusleiri, josta käsin toimintaa laajennetaan
tuntemattomille seuduille. Tilapäinen koti on
myös toiminnallinen retriitti, reflektiivinen tila,
johon ryhmä palaa käsittelemään ja jakamaan
kokemuksiaan ja havaintojaan sekä luomaan uutta tietoa. Tämän kaltaisessa tilassa yksilöllä on
mahdollisuus kokea osallisuutta, kiinnittymistä ja
kuulumista vertaisryhmän lisäksi myös yhteiseen
tilaan, joka heijastaa ja palauttaa mieleen yhteistä
kokemushistoriaa.
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Koti voidaan siis käsittää joko asuinpaikaksi
tai turvallisuutta tuottavaksi, omaksi tai oman
ryhmän yhteiseksi reflektiiviseksi tilaksi. Kodin
käsitettä voidaan jakaa helpommin lähestyttäviin
osa-alueisiin. KOTA ry:n Arjenhallinnan mallin
viitekehyksessä koti jaetaan neljään osa-alueeseen: fyysiseen kotiin, kodin ylläpitoon, kodin
vuorovaikutukseen ja sisäiseen kotiin.
Fyysinen koti – ympäristön hallinta.
Fyysinen koti on ulkoisilla puitteilla ja konkreettisilla esineillä ilmennettävä oma tila, eikä
siis välttämättä tarkoita mitään erityistä rakennusta tai osoitetta. Tilapäinen fyysinen koti on
mahdollista perustaa paikkaan, jossa ei edes
ole asunnon tunnusmerkkejä. Tämä tila voi olla
kurssitila, asuntolan olohuone, leirikeskuksen
toimintatila, nuotion lähipiiri tai vaikkapa vain

metsään kyhätty suoja. Omaa tilaa ei voi antaa
ryhmälle valmiina, vaan se täytyy ottaa toiminnan ja tiedostamisen kautta emotionaalisesti
omaksi. Tila vallataan ja otetaan ryhmän haltuun yhdessä omilla merkeillä. Tällaisina merkkeinä voivat olla tavarat, äänet, valot, siisteys,
hajut, lämpö. Laajemmassa merkityksessä tämä
fyysinen koti on ekologinen osa ympäristöä,
kotikontua, -kaupunkia, -maata, -planeettaa.
Fyysisen kodin toiminnallisia elementtejä ovat
tilojen ja alueiden sisustaminen ja varustaminen,
tutustuminen ympäristöön sekä siinä sijaitsevien
tärkeiden paikkojen ja reittien hahmottaminen.
Seikkailukasvatuksellisessa maastotoiminnassa
näitä elementtejä edustavat tulisijat, majoitteet,
ruuanlaitto- ja hygieniaratkaisut, leiriytymisalueen ja sen rakenteiden somistus tai vaikkapa itse
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tehdyt varusteet.
Kodin ylläpito – rutiinien hallinta.
Ryhmän yhteinen tila vaatii ylläpitoa. Tämä
edellyttää erilaisten arjen taitojen rutiininomaista hallintaa. Tilapäisessä fyysisessä kodissa pitää harjoittaa perustarpeiden tyydyttämistä kuten ruoanlaittoa, huolenpitoa omasta
hygieniasta ja tilan puhtaudesta, toiminnan ja
levon rytmittämistä, taloudellisten resurssien
suunnittelua ja hallintaa, viihtyvyyden luomista ja vastaavaa. Näiden taitojen hallitseminen
edistää viihtyvyyttä sekä mahdollistaa niin yksilön kuin koko ryhmänkin fyysisen ja psyykkisen
jaksamisen. Pitkäkestoisessa ryhmätoiminnassa
arjen askareet rytmitetään päivittäisiin, viikoittaisiin ja kausittaisiin jaksoihin ja rutiineihin.

SISÄINEN KOTI
FYYSINEN KOTI
Merkitysten hallinta Ympäristön hallinta
ARJEN
HALLINTA
KODIN
VUOROVAIKUTUS
Suhteiden hallinta

KODIN YLLÄPITO
Rutiinien hallinta

Tämä edellyttää ajankäytön hallinnan ja suunnittelun oppimista.
Kodin ylläpitotaidot tuovat mieleen arjen rutiinit. Monen nuoren mielestä on ymmärrettävästi aivan paikallaan ja jopa tavoiteltavaa osata
välttää ja kiertää arjen rutiineja ja niiden tuomaa
harmautta. Rutiineilla on kuitenkin mielestämme
merkittävä arjenhallintaa tukeva vaikutus. Ryhmässä tapahtuvan arjen taitojen harjoittamisen
on muistutettava mahdollisimman hyvin ryhmäläisten oikeaa arkea, joko suoraan tai selkeiden
metaforien ja analogioiden kautta. Tällöin jokaisen ryhmäläisen on mahdollista reflektiivisellä
toiminnalla saada oppimiskokemus siitä, miten
toimimalla juuri hänen arkensa hallinta paranee
ja minkälainen toiminta on hallinnan kannalta
joko hyödytöntä tai suorastaan vahingollista.
Ryhmässä tapahtuvalla arjen rutiinien vähäeleisellä mutta tuloksellisella harjoittamisella ja kokemusten jakamisella pyritään osoittamaan rutiinien tukevat arjen hallintaa. Näin mahdollistuu
arjesta nauttiminen ja ansaittu tilan löytäminen
juhlalle.
Ylläpitotaitojen keskeisiä teemoja ovat usein
raha, ruoka, aika ja hygienia. Muina teemoina
näyttäytyvät virkistys, arjen ja juhlan vuorottelu,
asiointi ja palveluiden hankkiminen. Maastotoiminnassa ylläpitotaidot ymmärrettävästi kohoavat tärkeään asemaan. Toiminnallisina teemoina ovat reittien, ruokahuollon, turvallisuuden
ja majoittumisen suunnittelu ja toteuttaminen.
Nämä toiminnat korostavat itsestä ja ryhmästä
huolehtimisen taitojen merkitystä. Pimeät vuodenajat taas todistavat vastaansanomattomasti
järkevän ajankäytön puolesta.
Kodin vuorovaikutus – suhteiden
hallinta. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan
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niitä tekoja, joilla yksilö säätelee suhdettaan
ympäristöön tai vaikuttaa ryhmänsä toimintaan ja siinä vallitsevaan ilmapiiriin. Nämä teot
voivat olla luonteeltaan rakentavia, neutraaleja
tai hajottavia. Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä näihin tekoihin. Ryhmän jäsenten
kyky rakentavaan tai vähintäänkin neutraaliin
vuorovaikutukseen on merkittävä ryhmässä
koetun turvallisuuden kannalta. Harjoittelemalla, kokeilemalla ja omaksumalla rakentavia
vuorovaikutustaitoja yksilöt irtautuvat itselleen
vahingollisesta sosiaalisesta riippuvuudesta ja
turvaavat mahdollisuutensa itsenäisiin, omia
tarpeita tyydyttäviin valintoihin jäsentäessään
nykyhetkeään ja suunnitellessaan tulevaisuuttaan.
Vuorovaikutuksen voi edelleen jakaa sisäiseen
ja ulkoiseen. Ryhmän tilapäisessä fyysisessä kodissa sisäisen vuorovaikutuksen laatu luo turvallisuutta ja hyväksyntää tuottavaa suhteiden verkostoa. Tähän verkostoon liittyminen kiinnittää
ryhmäläiset osaksi suurempaa kokonaisuutta ja
sen identiteettiä. Ryhmän omakseen ottamasta
tilasta käsin tehdään myös ulkoisen vuorovaikutuksen tekoja, otetaan kontakteja muuhun maailmaan ja muihin ryhmiin sekä arvioidaan vuorovaikutuksen tuloksia.
Toiminnan tasolla vuorovaikutustaitojen
harjoittelemista toteutetaan mahdollisimman
luonnollisella ja luontevalla tavalla fyysistä kotia
perustettaessa ja sen ylläpitoa harjoitettaessa.
Näihin liittyvät välttämättömät toimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ryhmän tavoitteet eivät toteudu ilman positiivista sisäistä
vuorovaikutusta ryhmäläisten välillä. Seikkailukasvatukselliset toiminnat, harjoitteet ja haasteet antavat mahdollisuuden tarkastella omien

vuorovaikutustaitojen laatua sekä oman toiminnan vaikutusta ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin.
Sisäinen koti – merkitysten hallinta.
Kokemus sisäisestä kodista ilmenee ”olla kuin
kotonaan” -tunnetilana. Tämä ei ole sidoksissa
mihinkään tiettyyn paikkaan vaan se on jokaisen yksilön sisäinen kokemus, joka rakentuu
tapahtuneesta historiasta sekä tapahtuneen
herättämistä muistoista. Näitä mielikuvia tavataan kutsua juuriksi ja käsitteenä juuret onkin
lähes yhteneväinen sisäisen kodin kanssa. Juuria ei ymmärretä tässä pelkästään suhteena tai
sidoksena menneisyyteen. Juuret muodostuvat
ihmisistä, paikoista, rakennuksista tai seuduista
sekä tapahtumista ja niihin liittyvistä tunnetiloista. Juurettomuutta taas kuvaa autonomian,
lämmön ja turvallisuuden katoaminen. Tällaista
olotilaa leimaa tyhjyys ja tarkoituksettomuus,
elämältä tuntuu kadonneen merkitys.
Sisäistä kotia voi mallintaa edelleen jakamalla sitä osa-alueisiin, jolloin tätä sinänsä vaikeasti
hahmottuvaa käsitettä voi olla helpompi tehdä
näkyväksi ja toimintaa ohjaavaksi. Lähtöajatuksena on, että ihmisen osana ei tule olla yksinäisyys,
irrallisuus tai näköalattomuus. Sen sijaan hän voi
nähdä itsensä ja hänet voidaan nähdä kulkemassa
menneestä nykyhetken kautta kohti tulevaisuutta. Hän voi antaa kokemuksilleen merkityksiä
omien sisäisten prosessiensa, ajatustensa ja tunteidensa kautta. Hän voi myös tuntea kuuluvansa toisten ihmisten yhteyteen niin lähipiirissään
(esimerkiksi ryhmän tai perheen jäsenenä) kuin
laajemminkin (esimerkiksi nuorena, opiskelijana,
asukkaana, kansalaisena).
Kuvattaessa ihmistä menneen ja tulevan, sisäisen ja ulkoisen risteykseen, muodostaa sisäisen
kodin jäsennys nelikentän, jossa tulee näkyväksi
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ja uusia juuria.
Arjen hallinnan oppiminen. Nämä neljä, toisiinsa
nähden osin sisäkkäiset osaalueet - fyysinen koti, kodin
ylläpito, kodin vuorovaikutus
ja sisäinen koti - muodostavat
yhdessä kuvan arjen hallinnasta. Yksilön subjektiivinen,
TULEVAISUUS
oman toiminnan reflektointiin
MENNEISYYS
perustuva arvio omista arjen
hallinnan mahdollisuuksista ei
välttämättä kaikilta osin vastaa asiantuntijan objektiivista
tai viranomaisen normatiivista
arviota. Oma perusteltu arvio
antaa kuitenkin hyvän näkökulman tarkastella omaa osaaSISÄISET
misen ja hallinnan tasoa, verPROSESSIT
rata sitä muiden odotuksiin ja
vaatimuksiin, tuntea aiheellista
tyytyväisyyttä tai tyytymättösisäisten ja ulkoisten tapahtumien menneisyys ja myyttä sekä tehdä lopulta päätöksiä tulevasta.
Mallintaminen hyödyttää toiminnan ohjausta
tulevaisuus. Ulkoista menneisyyttä eri tasoillaan
voi nimittää historiaksi. Menneisyyden kokemi- niin kartoittavassa kuin itse toiminnan vaiheissa
sen sisäistä, henkilökohtaista aluetta kuvaa kä- sekä toiminnan tuloksellisuutta ja hyötyä arvisite juuret. Oma sisäinen suhde tulevaisuuteen oitaessa. Kartoittamalla omaa osaamista, konäyttäytyy haaveina. Ulkoiseen tulevaisuuteen keilemalla omia taitoja ja havainnoimalla omaa
yksilö on kosketuksissa suunnitelmien avulla. toimintaa yksilö voi ohjaajan avulla tehdä näkyTämä nelikenttä voi auttaa työntekijää, ryhmää väksi omaa arjen hallinnan tasoaan. Kartoituktai yksittäistä ryhmäläistä löytämään vahvuuksia sen perusteella voidaan tehdä havaintoja arjen
tai osaamisen aukkoja oman sisäisen kodin hal- hallinnan eri osa-alueilta: vaikuttaako jokin ylikolinnassa. Samoin se voi tuoda helpotusta koet- rostuneelta tai jokin toinen alikehittyneeltä, tuntuun juurettomuuteen. On helppo havaita, että tuuko jokin alue puuttuvan kokonaan tai onko
yksilö voi omista juuristaan huolimatta rakentaa jokin alue hyvä sinällään. Tämänkaltainen kartoiarkeaan ja suuntautua tulevaisuuteen sillä hän ja tus tekee näkyväksi toimintaan kohdistuvia yksihänen ryhmänsä luovat koko ajan uutta historiaa löllisiä tarpeita. Osaamis- ja kehittymisalueiden
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tunnistaminen auttaa niin yksilöä, koko ryhmää
kuin ryhmän ohjaajaakin suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeiden suuntaista ja motivoivaa
toimintaa.
Arvioitaessa toimintaa suhteessa tavoitteisiin
ja tarpeisiin, voidaan palata kartoituksen aikana
tehtyihin havaintoihin ja verrata nykytilaa niihin.
Arjen hallinnan mallin osa-alueet tarjoavat lukui-

sia yhdessä tai erikseen käytettäviä arvioinnin
työkaluja. Sinänsä vaikeasti hahmottuva sisäisen
kodin alueella voidaan esimerkiksi arvioida toiveikkuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia tai
tulevaisuudensuunnitelmien määrää ja realistisuutta tai muutoksia suhdekartoissa.
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Seikkailukasvatuksella arjen
hallintaan
Kuvaamamme ryhmätoiminnan menetelmällisenä viitekehyksenä on seikkailukasvatus, jolle
on löydettävissä lukuisia määritelmiä. Kannustamme kutakin seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntävää ohjaajaa rakentamaan omaa
käyttöteoriaansa ja tekemään omia määritelmiä. Tarkastelemme tässä luvussa joitakin
omaa työtämme tukevia ajatuksia seikkailukasvatuksesta. Tarkoituksemme ei ole esittää
mitään lopullista määritelmää alalle vaan auttaa
ymmärtämään esittelemämme ryhmänohjaamistavan perustaa.
Ryhmätoiminta voi toteuttajansa taustaan liittyen perustua seikkailukasvatuksen sijaan elämyspedagogiikkaan, psyko- tai sosiodraamaan,
toiminnalliseen terapiaan, psykoedukatiivisiin
menetelmiin, taideterapiaan tai johonkin muuhun vastaavaan toiminnallisten menetelmien
viitekehykseen. Ryhmäkohtaisesti sama toiminta

saatetaan sitoa käsitteellisesti usean eri menetelmän yhteyteen.
Viitekehysten ja menetelmien raja-aidat eivät ole selkeitä eivätkä varsinkaan ryhmän toimintaan osallistuvan nuoren kannalta erityisen
olennaisia. On kuitenkin huomioitava ryhmän
toiminnan ohjaamisessa mukana olevien työntekijöiden ja näiden taustaorganisaatioiden sinänsä
ymmärrettävä tarve pitää näkyvillä omaa viitekehystä ja sen erityisyyttä. Sekä viitekehyksistä
että käytettävistä menetelmistä on syytä päästä
yksituumaisuuteen ja hyväksyntään toimijoiden
kesken.

Seikkailukasvatus
Näkemyksemme mukaan seikkailukasvatus
on kokemuksellisen oppimisen prosessi, jossa
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toiminta ja sen reflektoiminen mahdollistavat
uuden ajattelu- ja toimintatavan sekä yksilön
muutoksen katselevasta ja kokevasta objektista
aktiiviseksi ja voimaantuneeksi subjektiksi.
Alan kirjallisuudessa seikkailukasvatukselle esitetään joitakin reunaehtoja. Niiden avulla
pyritään tekemään eroa esimerkiksi suhteessa
urheiluun, elämykselliseen matkailuun tai vapaaajan harrastamiseen. Reunaehtojen ja määritelmien mukaan toiminta on seikkailukasvatuksellista, jos siinä on läsnä mahdollisimman runsaasti
seuraavia asioita:
ӽӽ tavoitteellisuus
ӽӽ tietoisuus
ӽӽ kokonaisvaltaisuus
ӽӽ toiminnallisuus
ӽӽ kokemuksellisuus
ӽӽ elämyksellisyys
ӽӽ vuorovaikutteisuus
ӽӽ haastavuus
ӽӽ yllätyksellisyys
ӽӽ turvallisuus
ӽӽ vuorovaikutus luonto- ja muun ympäristön kanssa

Seikkailutoiminnat
Seikkailutoiminnaksi kutsumme toimintaa, jota
ryhmänohjaamisessa käytetään seikkailukasvatuksen menetelmällisen viitekehyksen yhteydessä. Materiaalin toisessa osassa kuvaamme
tarkemmin joidenkin seikkailutoimintojen käyttämistä pitkäkestoisessa nuorten ryhmätoiminnassa. Näitä voivat olla esimerkiksi:
ӽӽ retket ja vaellukset
ӽӽ leirit ja leirikoulut

ӽӽ matkalle varustautuminen
ӽӽ kaupunkiseikkailut
ӽӽ geokätköjen tekeminen ja etsintä
ӽӽ kiipeily- ja köysitoiminta
ӽӽ melonta, veneily, sukellus
ӽӽ yhteistyö- ja ongelmanratkaisuharjoitteet
ӽӽ keskusteluryhmät, opintopiirit
ӽӽ pelit ja leikit
ӽӽ liikunta ja urheilu
ӽӽ arkiset askareet, ruokailu ja ruoanlaitto
ӽӽ kädentaitotehtävät
ӽӽ valokuvaus, taide
ӽӽ kokemus- ja työpäiväkirjojen ja julkaisuiden tekeminen
ӽӽ ja muu vastaavanlainen matalariskinen
mutta haastava toiminta
Seikkailutoimintojen ajatellaan olevan tasoltaan joko leikkiä, seikkailua, rajaseikkailua
tai epäseikkailua.
Leikkiessään ihminen toimii selvästi osaamistasonsa alapuolella. Osallistumisen aste on
tiedon, taidon ja tunteen tasolla vähäinen. Osallistujan mielestä toiminta voi olla joko hauskaa ja
viihdyttävää, mutta se voidaan yhtä hyvin kokea
tylsänä ajanhukkana tai joutavana lastenleikkinä.
Leikissä ei yleensä koeta vaaraa tai uhkaa – ja
juuri tästä syystä leikit ja pelit ovat erityisen riskialttiita!
Seikkaillessaan ihminen käyttää toiminnassa
osaamistaan ja hyödyntää kokemuksiaan.Toiminta on haasteellista ja mielenkiintoista, ikävystyminen ei uhkaa. Erilaisten taitojen oppimisen
kannalta seikkailu onkin tuloksellinen toiminnan
taso. Uhan tai vaaran tunne on vähäinen, se ei
haittaa toimintaa vaan pikemminkin kannustaa
keskittymään tekemiseen. Kokemusten kartut-
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taminen seikkailun tasoisesta toiminnasta on
välttämätöntä, jos ryhmää aiotaan ohjata vaativammalle tasolle eli rajaseikkailuun.
Rajaseikkailussa ihminen toimii osaamistasonsa ylärajoilla. Vaikka hallinnan tunne ei
olekaan täydellinen eikä lopputuloksesta voi
olla aivan varma, ihminen kokee voivansa selvitä toiminnasta menestyksekkäästi käyttämällä
tietojaan ja taitojaan. Toiminta haastaa ihmisen
ottamaan mittaa itsestään. Menestyksekäs suoriutuminen aiheuttaa voimakasta tyydytystä ja
voidaan puhua palkitsevasta huippukokemuksesta, menestymättömyys taas haastaa uuteen
yritykseen. Rajaseikkailukokemukset ovat mieleen jääviä ja opettavaisia. Koska vaaran ja uhan
elementit nostavat stressitasoa ja lisäävät riskiä,
on tämän tasoiseen toimintaan haastaminen aina
arvioitava tapauskohtaisesti. Rajaseikkailua kannattaakin käyttää säästeliäästi ja mieluiten vain
toimintaprosessien huipennuksiin.
Epäseikkailussa ihminen toimii osaamistasonsa ulkopuolelle. Hän tuntee voimakkaasti,
ettei voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Vaara
on todellinen, toiminta voi johtaa eritasoisiin
fyysisiin tai psyykkisiin vaurioihin ja pahimmillaan jopa kuolemaan. Onnekkaastikaan päättynyt
epäseikkailu ei tuo tyydytystä, vain helpotuksen
selviämisestä. Epäseikkailu aiheuttaa itsesyytöksiä, epäluottamusta ja pelkoa. Onnekkaasti tai
vain vähin vaurioin päättynyt epäseikkailu voi
olla erittäin opettavainen, mutta sellaista kokemusta ohjaajalla ei ole oikeutta aiheuttaa!
Nämä toiminnan tasot eivät ole selvärajaisia
eikä kaikkia toimintoja ole edes mahdollista luokitella. Ihmisen osaamis- ja kokemustausta, erityispiirteet ja kulloisetkin olosuhteet määräävät,
tunteeko hän toiminnan olevan kuin leikkiä vai

totista rajaseikkailua. Toiminnan taso voi myös
muuttua kokemuksen aikana. Jokin haaste saattaa ensin näyttää ja tuntua mahdottomalta, mutta sujua kohta kuin leikkiä vain. Mutta voi käydä
niinkin, että pikku seikkailuna alkanut toiminta
karkaa käsistä ja muuttuu painajaiseksi.
Emme halua vähätellä leikin kaltaista toimintaa.
Helppous, sujuvuus, viihdyttävyys ja hauskuus
ovat nekin arvokkaita ominaisuuksia toiminnalle. Haluamme kuitenkin korostaa seikkailun ja
rajaseikkailun merkityksellisyydellään erityisesti
aiheuttavan ja tukevan oppimista. Lisäksi haluamme muistuttaa paitsi epäseikkailun ilmiselvästä
vaarallisuudesta, myös leikin tasoisen toiminnan
yllättävästä riskialttiudesta. Käsittelemme toiminnan ohjaamisen turvallisuutta erikseen toisaalla materiaalin tässä osassa

Kasvattava seikkailu
Seikkailukasvatuksellisen toiminnan tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa toimijalleen
kokemuksia ja elämyksiä, joista voi oppia. Toiminnan, kokemusten tai elämysten ei sinällään
katsota aikaansaavan tai ainakaan takaavan oppimista - Siperia ei siis opeta eikä metsä vastaa
enempää kuin sinne huudetaan. Oppiminen ja
muutos edellyttävät kokemusten reflektointia
ja käsitteellistämistä. Reflektointi ja merkityssisältöjen antaminen kokemuksille voi tapahtua
oppijan omana pohdintana tai oppijoiden ryhmässä. Näin tuotettua uutta tietoa kokeillaan
ja testataan uudessa toiminnassa, joka tuottaa
uusia kokemuksia. Oppimisprosessin ajatellaan
etenevän syklisesti ja muodostuvan uusista kokemuksista ja uusista sovellettavista tiedoista.
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Seikkailukasvatuksellinen oppimi- estää uutta oppimista.
nen. Kokemuksellista oppimista on yleensä
Motivoituminen oppimiseen ja uusien mahkuvattu erilaisilla kehämäisillä malleilla. Niiden dollisuuksien näkemiseen edellyttää oppimisen
perusteella olemme päätyneet kuvaamaan omaa tarpeen tuntemista. Tämä tarve ei kuitenkaan
käsitystämme arjenhallinnan seikkailukasvatuk- synny itsestään, vaan voi edellyttää häiriön tai
sellisen oppimisen prosessista viereisellä kuvalla. ristiriitaisuuden kokemista entisen osaamisen
Seikkailukasvatuksellisen oppimisen prosessi ja uusien oppimiskokemusten välillä. Tällainen
käynnistyy tarpeiden tunnistamisesta. Tunnis- särö voi synnyttää epäilyksen omaa ajattelutettujen tarpeiden mukaan määräytyvät tavoit- tai toimintatapaa kohtaan ja johtaa oppimiseen
teiden suunta ja määrä. Toimintaympäristön ja muutokseen. Epäilyksiä herättävä häiriö voi
rakentamisella tarkoitamme kaikkea toiminnan syntyä yhtälailla menestyksen kokemisesta kuin
toteuttamiseen tarvittavaa suunnittelua, valmistautumista ja varautumista. Varsinainen toiminta koostuu
tavoitteiden suuntaisen toiminnan
ja sen reflektoinnin vuorottelusta.
Johtopäätökset
Tarpeen
Arvioinnissa tarkastellaan toimintaa
tunnistaminen
suhteessa tarpeiden tyydyttymiseen,
tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintaympäristön
tarkoituksenmukaisuuteen. Arvioinnin perusteella
tehdään tulevaisuuteen suuntautuvia
johtopäätöksiä.
Seikkailukasvatus oppimiTavoitteen
Arviointi
sen motivoijana. Kokemukselasettaminen
lisessa oppimisessa korostuu erityisesti nuorten ja aikuisten kohdalla
oppimisen rakentuminen aiemman
kokemuksen varaan. Näin syntyy
tietojen, taitojen, osaamisen ja uskalluksen kokonaisuus, joka tuottaa
omistajalleen varmuutta ja turvaa.
Toiminnan ja reflektion
Toimintaympäristön
Sinänsä ymmärrettävä pitäytyminen
vuorottelu
rakentaminen
varmuudessa ja hakeutuminen turvallisuuteen voivat kuitenkin aiheuttaa epäluuloa ja vastarintaa muutosta
kohtaan. Tämä taas voi hidastaa tai
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ristiriidastakin. Menestys voi herättää tarpeen
oppia taitoja, joiden avulla se on saavutettu. Ristiriita taas voi kyseenalaistaa aiemman osaamisen ja kannustaa uudenlaisen osaamisen kartuttamiseen. Seikkailukasvatuksen ominaispiirteet
– haastavuus, yllätyksellisyys, poikkeavat ympäristöt – voivat olla synnyttämässä oppimista motivoivia jännitteitä turvallisella tavalla.

Haaste
seikkailukasvatuksessa
Seikkailukasvatuksellisen toiminnan keskiössä
on haaste. Seikkailukasvatushaasteella tarkoitamme etukäteen suunniteltua tehtävää, jonka
suorittamisen tapaa ja lopputulosta ei voi ennakolta tietää. Haaste liittyy edellä esitellyn
seikkailukasvatuksellisen oppimisprosessin toiminta- ja reflektiovaiheseen, se on toimintakokonaisuuden osaprosessi.
Haaste voi olla tarkoitettu yksin suoritettavaksi, mutta on yleensä ryhmän haasteena.
Joka tapauksessa seikkailukasvatuksellisessa
toiminnassa niin yksilöhaasteista suoriutumista
kuin pari- ja pienryhmätehtäviäkin käsitellään
ja jaetaan usein ryhmän kesken. Haaste edellyttää parhaimmillaan koko ryhmältä aktiivista toimintaa, toiminnan pohtimista ja ryhmän sisäistä
vuorovaikutusta. Haastetta voi yksinkertaisesti
kuvata näin:
”Ryhmä on lähtötilanteessa A ja tuntee tarvetta päästä tilanteeseen B.
Tilanteiden A ja B välissä on tilanteesta toiseen pääsyyn vaikuttavia tekijöitä X.
Tekijöiden X toimintaa estävän tai haittaavan
vaikutuksen voittamiseksi ryhmällä on käytös-

sään erilaisia resursseja R.
Ryhmä tekee päätöksen haasteen vastaanottamisesta, ohjelmoi toimintansa ja toimii resurssejaan käyttäen tilanteeseen B päästäkseen.
Toiminnan aikana tavoitteeksi voi tulla myös
C, joka siis on jokin muu tilanne kuin alun perin
tavoiteltu B.
Toiminta voi myös johtaa tilanteeseen D, joka
on jokin muu tulos kuin mitä on tavoiteltu.
Kun ryhmä on saavuttanut tilanteen B, C tai D,
haaste on suoritettu.”
Ruuanlaitto ja melontaretki haasteena. Avaamme tätä haasteen määritelmää ja
yritämme valaista sitä käyttämällä kahta erilaista
esimerkkiä: ruuanlaittoa ja melontatoimintaa.
Lähtötilanne A tarkoittaa ryhmän senhetkistä
tilaa, asemaa suhteessa ympäristöön, osaamisen
tasoa tai vastaavaa lähtötilannetta. Tarpeella tarkoitamme ryhmän yhteistä ennakointia lähtötilanteeseen tulevan muutoksen tuomasta hyödystä.
ӽӽ Ruuanlaittoon kannustavia tarpeita
ovat esimerkiksi nälkä, toive yhteisestä
aterioinnista, jonkin ruuanlaittotaidon
oppiminen tms.
ӽӽ Melontaan kannustavat vaikkapa toive
leiripaikkaan pääsystä, halu kokea jännitystä, melonnan oppiminen yms.
B tarkoittaa tilannetta, jossa nimettyjen tarpeiden arvellaan olevan tyydytettyjä.
ӽӽ Ruuanlaiton tavoitetilanne olisi siis
kylläisyys, päivällinen hyvässä seurassa ja
esimerkiksi halstraustaito.
ӽӽ Melonnan tavoitetilanne taas olisi rantautuminen leirikeskukseen, jännittäviä
tositarinoita kerrottavaksi ja tieto eri
melanvetojen vaikutuksesta kanootin
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kulkuun.
X tarkoittaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka estävät, hidastavat, haittaavat, vaikeuttavat tai vaarantavat tavoitteiden helppoa ja välitöntä toteutumista. Ne voivat olla lähtöisin ryhmästä tai
ympäristöstä, ne voivat olla neutraaleja (kuten
ajan kuluminen), myönteiseltä tuntuvia (tekeminen tuntuu mukavammalta kuin valmiiksi saaminen) tai uhkaavia.
ӽӽ Ruuanlaiton X-tekijöitä voisivat olla
nälän aiheuttama huonotuulisuus, ruuanlaittovälineiden vieraus, hankintojen ja
työnjaon vaiva.
ӽӽ Melonnan X-tekijöitä voisivat olla
säätila, ryhmäläisten erilaiset lähtötasot,
tapa kommunikoida käskien ja kiroten,
laskeutuva pimeys.
R tarkoittaa resursseja, joista ryhmä on enemmän tai vähemmän tietoinen. Ne voivat olla ulkoisia (kuten varusteet tai ennakkotiedot), sisäisiä (kuten ryhmäläisten osaamista, uskallusta,
tahtoa, jaksamista) tai mahdollisia (kuten oletus
lisäresurssien hankkimisesta tai luomisesta toiminnan aikana).
ӽӽ Ruuanlaittoesimerkissä ulkoisia resursseja olisivat esimerkiksi ruuanlaittovälineet ja valmistusohjeet. Sisäisiä resursseja olisivat ryhmäläisten aikaisemmat
ruuanlaittokokemukset ja kyky laittaa
ne jakoon. Mahdollisia resursseja olisivat
vaikkapa tilaisuus täydentää varastoja tai
mahdollisuus käydä sienessä.
ӽӽ Melontaesimerkissä taas ulkoisia resursseja olisivat käytettävissä oleva melontakalusto, sääolot, navigointivarusteet, ohjaajan opastus. Sisäisiä resursseja olisivat
aikaisempi melontakokemus, ympäristön

havainnoinnin taito, kannustava ilmapiiri.
Mahdollisia resursseja olisivat melonnan
aikana lisääntyvä osaaminen ja varmuus,
myötätuuleen tai virtaan pääseminen,
melontaparien vaihtelu.
Uusi tavoite C tarkoittaa jotakin muuta tavoitetta kuin alkuperäinen B. Se voi olla alkuperäisestä tavoitteesta johdettu tai täysin erillinen, tulla B:n sijaan tai täydentää sitä. Tavoitteen
muuttuminen voi johtua itse haasteesta, olosuhteista tai ryhmästä. Olennaista tässä on, että
uusi tavoite on ryhmän määrittelemä ja että siitä
ollaan tietoisia.
ӽӽ Ruuanlaitossa uudeksi tavoitteeksi C
voisi tulla jonkin muun kuin suunnitellun kypsennysmenetelmän käyttö tai
jonkin eri ruokalajin tekeminen samoista
raaka-aineista. Tällöin kylläisyyden ja
hyvän pöytäseuran tavoitteet säilyvät
ennallaan.
ӽӽ Melontaesimerkissä uudeksi tavoitteeksi voi tulla jokin uusi määränpää, uusi
reitti, erilainen määrä melontatekniikkaa
opittavaksi tai jotain vastaavaa.
Ennalta tavoittelematon lopputilanne D tarkoittaa päätymistä johonkin muuhun kuin alun
perin tavoiteltuun tai toiminnan kestäessä uudeksi tavoitteeksi asetettuun tulokseen. Tämä
ei ole seikkailutoiminnassa mitenkään tavaton
lopputulos. Siihen päätyminen voi johtua ryhmästä, yksilöiden toiminnasta, itse haasteesta,
resursseista tai vaikka vain sattumasta. Odottamaton lopputulos voidaan kokea tavoitetta
palkitsevampana, mutta se voi yhtä lailla tuntua
epäonnistumiselta tai keskeneräiseltä. Se voi
olla myös täysin erillinen alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Olennaista tässä on, että on päästy
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johonkin tulokseen, haaste on ohi ja ryhmä on
siitä tietoinen.
ӽӽ Ruuanlaittoesimerkissä odottamaton
lopputulos voisi olla vaikkapa yllättävän hyvänmakuinen ruoka, syttyneen
öljypalon sammuttaminen, pöytäpuheissa esille noussut aivan uusi teema tai
melkeinpä mikä vain.
ӽӽ Melontaesimerkissä odottamaton
lopputulos voisi olla esimerkiksi vuorovaikutustaidoiltaan päteväksi arvellun
ryhmän jääminen lähtörantaan riitelemään, uudet reitit ja rantautumispaikat
eksymisen tai melontaturman seurauksena, voimien riittäminen ja innokkuus
vielä melonnan jälkeiseen varustehuoltoonkin tai jotakin vastaavaa.
On selvää, ettei toiminnallisen haasteen kulku
yleensä täysin noudata edellä kuvattua mallia. Jo
tarpeen tunnistaminen tai päätöksenteko haasteen vastaanottamisesta muodostuvat ryhmässä
usein melkoiseksi ongelmanratkaisutehtäväksi. Haastaessaan ryhmää toimintaan, ohjaajalla
yleensä on jokin olettamus toiminnan suorittamisen vaikutuksista ryhmään. Myös ryhmällä voi
olla tämäntyylisiä ennakko-odotuksia. Ohjaajan
olettamukset toiminnan vaikutuksista eivät kuitenkaan saa sitoa ohjaajaa: itse toiminta ja sen
tulokset voivat tuottaa muitakin kuin oletettuja
vaikutuksia. Haastavan toiminnan kulkua voi ennakoida mutta ei ennustaa.
Ollakseen seikkailukasvatuksellista, toiminnan
ei mielestämme tarvitse olla perinteiseen tapaan
seikkailulliseksi miellettävää. Vastaavasti ollakseen arjen ja elämän hallintaa tukevaa, toiminnan ei tarvitse olla arkista. Toiminnat ja tehtävät
on kokemuksemme mukaan mahdollista raken-

taa edellä kuvatun kaltaisiksi haasteiksi. Kunkin
haasteen vastaanottaminen ja sen mukaisen toiminnan suorittaminen kaikkine vaiheineen tuottaa ryhmäläisissä erilaisia kokemuksia, elämyksiä,
ajatuksia ja tunteita. Nämä voivat olla joko oletusten ja ennakointien mukaisia tai niiden vastaisia. Näiden kokemusten ja elämysten käsittely
reflektiivisin työtavoin voivat tuottaa haasteesta
saatavan hyödyn eli mahdollisuuden oppimiseen.

Seikkailutoiminnan
turvallisuus
Tarkastelemme
seikkailukasvatustoiminnan
turvallisuutta työssämme aina fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Fyysinen turvallisuus takaa esimerkiksi kehon ja varusteiden säilymisen toivotunlaisessa
kunnossa sekä kivun, vammojen ja vaurioiden
välttämisen toiminnan aikana. Psyykkinen turvallisuus takaa turvan ja hallinnan kokemisen
sekä pelon ja traumojen välttämisen. Sosiaalinen turvallisuus takaa hyvinvointia ja turvaa
tuottavan aseman säilymisen suhteessa ryhmään sekä riippuvuuden tai eristymisen välttämisen.
Riskeiksi kutsutaan tekijöitä, jotka vähentävät
turvallisuutta tai joiden koetaan vähentävän turvallisuuden tunnetta. Ensin mainitut ovat vaaroja,
jälkimmäiset uhkia. Riskit ovat erilaisia ennen
toimintaa, sen aikana ja sen jälkeen. Niitä aiheuttavat ihmiset, ympäristö ja itse toiminta. Turvallisuudesta ohjaaja huolehtii omilla teoillaan:
riskien hallinnalla, turvallisuustaitojen ylläpitämisellä ja mahdollisuuksien mukaan myös
ryhmän vastuuttamisella.
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Riskien hallintaa auttaa ennakoiva asenne. Toiminta jaetaan vaativuuden mukaisiin tasoihin:
helppo, normaali, vaativa, erittäin vaativa ja liian
vaativa. Toimintaan liittyvät vaarat ja uhat pyritään tunnistamaan ja luokittelemaan ne esiintymisen todennäköisyyden ja seurausten haitallisuuden mukaisesti merkityksettömiin, vähäisiin,
kohtalaisiin, merkittäviin ja sietämättömiin.
Ohjaajan on hankittava riittävät yleiset ja
tarvittaessa myös erityiset turvallisuustaidot ja
ylläpidettävä niitä. Yleisillä turvallisuustaidoilla tarkoitamme ennakoivaa, riskejä tunnistavaa
ja niihin reagoivaa, kaikkea toimintaa koskevaa
orientaatiota, joka huomioi turvallisuuden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.
Erityisillä turvallisuustaidoilla tarkoitamme kunkin toimintamuodon erityisten riskien hallintaa.
Erityisten turvallisuustaitojen hallinta ei ole välttämätöntä, jos ohjaaja ei itse vastaa varsinaisen
riskialttiin toiminnan ohjaamisesta vaan käyttää
ulkopuolista osaamista.
Vaikka ohjaaja vastaa turvallisuudesta, on mielestämme mahdollista ja toivottavaa osallistaa
myös ryhmää turvallisuuden ylläpitämiseen. Riskien hallinta sekä turvallisuustaidot ovat paitsi
olennaista elämänhallinnan osaamista, myös
usein mielenkiintoisia taitoja opittavaksi.

Reflektiivinen
seikkailutoiminta
Reflektion käsite on lähtöisin kognitiivisesta
psykologiasta sekä konstruktiivisista ja kokemuksellisista oppimiskäsityksistä. Reflektio voidaan määritellä oppimisen osaprosessiksi, jossa
oppija aktiivisesti tarkastelee ja käsittelee ko-

kemuksiaan voidakseen rakentaa uutta tietoa
ja saadakseen uusia näkökulmia aikaisempiin
tietoihinsa. Reflektio on siis mieleen palauttamisen ja järkeilyn prosessi. Havaittu tai koettu
asia tai ilmiö pyritään palauttamaan mieleen,
sitä tarkastellaan omassa historiataustassaan
ja pyritään tarkastelun perusteella arvelemaan
jotakin tulevaisuudesta.
Reflektiivinen toiminta on toimintaa, johon
tietoisesti sisällytetään mahdollisuuksia suunnitteluun, tarkasteluun, ajatteluun ja arviointiin.
Toiminta noin sinällään voi olla reflektointia
auttavaa ja siihen kannustavaa. Esimerkiksi iltanuotiolla puhdetöitä tehdessä voi olla luontevaa muistella päivän kommelluksia ja suunnitella
huomisen haasteita.
Ryhmänohjaustyössä reflektiivisyys voi näkyä
ӽӽ ohjaajan ja ryhmäläisen vuorovaikutuksessa,
ӽӽ ohjaajien välisessä vuorovaikutuksessa,
ӽӽ ryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa
sekä
ӽӽ kunkin ryhmäläisen ja
ӽӽ ohjaajan itse-reflektiivisyytenä.
Reflektio. Reflektio – purkaminen, prosessointi, tarkastelu, mitä sanaa haluaakaan käyttää
– voi toteutua ohjattuna ryhmäkeskusteluna,
kahdenkeskeisenä ajatustenvaihtona, mietintätehtävänä tai jollakin toiminnallisella tavalla.
Myös toimintaan itseensä voi kuulua jatkuvaa
suunnittelua, suunnitelmien muuttelua, toiminnan keskeyttämistä ja uudelleenarviointia. Oleellista on, että ohjaaja paitsi antaa reflektoinnille
aikaa ja tilaa, myös tarvittaessa käyttää reflektointiin kannustavia työtapoja. Näitä menetelmiä
on kuvattu tämän materiaalin toisessa osassa.
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Reflektoinnin voi suhteessa toimintaan ajallisesti jakaa toimintaa edeltävään, sen aikaiseen ja
sitä seuraavaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, että
kaikki vaiheet tulisi kaiken toiminnan kohdalla
läpikäydä juuri tietyssä järjestyksessä.
Toimintaa edeltävän reflektion tarkoituksena ei ole himmentää uutuuden viehätystä tai
yllätyksellisyyttä, vaan virittäytyä tulevaan toimintaan ja etsiä vastausta kysymykseen ”Mitä on
tulossa?”. Tässä vaiheessa valmistaudutaan paitsi
tulevaan toimintaan, myös reflektiiviseen työtapaan. Ryhmässä esiintyvien toiveiden, odotusten,
epäilyjen, pelkojen ja kysymysten läpikäymisellä
voidaan realisoida odotuksia, vähentää fantasioiden ohjaavuutta, vastata vastattavissa oleviin
kysymyksiin sekä luoda toiminnalle rakenteita ja
tunnetta turvallisuudesta.
Toiminnan aikainen reflektointi tarkoittaa
pysähtymistä etsimään vastausta kysymykseen
”Mitä tapahtuu?”. Tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa ottaa askel taakse ja tarkastella omaa
ja ryhmän toiminnan tilaa: Vastaako toiminta
odotuksia? Mitä seurauksia osallistumisella tai
osallistumattomuudella on ollut? Pitäisikö suunnitelmia tarkistaa, pitäisikö omaa toimintatapaa
muuttaa?
Toiminnan jälkeinen reflektio sisältää useampia vaiheita:
0) Ennen ensimmäistä varsinaista vaihetta
voi olla tarpeen antaa ryhmäläisille tilaa
purkaa päällimmäiset ajatukset tai tunteet, joko sanallisesti tai jollakin näyttämisen tavalla.
1) Faktoja kuvailevassa vaiheessa etsitään
vastausta kysymykseen ”Mitä tapahtui?”.
Kokemusta kertaamalla pyritään saavuttamaan jonkinlainen yhteinen objektiivinen

2)

3)

4)

X)
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kuvaus tapahtumisesta ilman mielipiteitä
tai arvostelmia.
Kokemuksia kuvailevassa vaiheessa
etsitään vastausta kysymyksiin ”Millainen
kokemus oli? Mitä se aiheutti?”. Koetun
toiminnan herättämille tunteille ja ajatuksille pyritään löytämään ilmaisuja. Koetetaan etsiä tunteiden ja ajatusten syntyyn
sekä omaan ja ryhmän toimintaan vaikuttaneita tekijöitä.
Syventävässä vaiheessa etsitään vastausta kysymykseen ”Mitä tästä voisi oppia?”
Kokemuksia tutkitaan analyyttisesti ja
rationaalisesti. Pyritään etsimään syitä,
selityksiä, oppimista.
Tulevaisuuteen suuntaavassa vaiheessa etsitään vastauksia kysymyksiin ”Mitä
tämän jälkeen? Miten tätä voisi soveltaa?”
Tehdään yleistyksiä, etsitään yhtymäkohtia muuhun arkeen, mietitään opitun
soveltamista, tehdään arveluita tulevasta,
asetetaan uusia tavoitteita ja tehdään
uusia suunnitelmia. Jos ajatellaan toimintaa
syklisenä prosessina, voi tulevaisuuteen
suuntaavan vaiheen nähdä myös uutta
toimintaa edeltävän reflektion vaiheena.
Yllättävät käänteet. On tärkeää ymmärtää, että toiminta koetaan yhtä monella
tavalla kuin on kokijoita. Toiminnan
kulkua, kokemusten herättämiä ajatuksia
ja kokemuksille annettavia merkityksiä
voi toki aiemman kokemuksen avulla
ennakoida, mutta ei mitenkään tietää
varmasti ennalta. Siksi on aiheellista lisätä
reflektioon kuuluvaksi myös vaihe ”X”.
Sillä tarkoitetaan valmiutta milloin tahansa
reagoida yllättäviin suunnanmuutoksiin ja

lähteä käsittelemään niitä kenties odotusten vastaisia teemoja, joita ryhmä nostaa
esille.
Saavutusten korostaminen. Seikkailukasvatuksellinen toiminta koetaan usein paitsi haastavana, palkitsevana ja hauskana, myös
vaativana ja työläänä. Haasteisiin vastaaminen
saattaa edellyttää epämukavan paljon osallistumista, vaivannäköä ja omien taitojen käyttöä.
Menestyksekästä lopputulosta ei saavuteta
helposti, yhdellä yrittämällä tai välttämättä
lainkaan. Voittamisen, voiman ja saavuttamisen
tunnelmat voivat olla käsillä vasta toiminnan lopuksi, eivätkä aina silloinkaan. Tällainen toimintakokemus voi olla opettavainen, mutta myös
lannistava ja turhauttava. Onkin ensiarvoisen

tärkeää reflektoida epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä. Mielestämme tämän ei kuitenkaan
pidä tarkoittaa menestymisten, saavutusten ja
nautinnollisten kokemusten jättämistä vähemmälle käsittelylle.
Ohjattaessa ryhmää reflektoimaan ryhmän
toimintaa ja ryhmäläisiä reflektoimaan omaa toimintaansa, olisi mielestämme aiheellista pikemminkin korostaa saavutusten ja menestyksen
käsittelyä. Tällä ei pyritä vähättelemään epäonnistumisten ja vaikeuksien käsittelyn merkitystä,
vaan jättämään ne oikeaan mittakaavaan onnistumisten ja osaamisen rinnalle.
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Nuorten ryhmätoiminta
Ryhmällä tarkoitetaan yleensä jotakin tiettyä,
rajattua ihmisten joukkoa, joka on koossa joko
ryhmätoiminnan toteuttamista varten tai joka
on alun perin olemassa jostakin muusta syystä,
mutta tulee osalliseksi ryhmätoiminnasta. Käsittelyn ulkopuolelle jäävät tässä materiaalissa
sekä nuorten vapaat toimintaryhmät – kuten
kaveripiirit ja porukat - että avoin ryhmätoiminta, kuten nuorisotalojen avoin toiminta tai
tapahtumat.
Sosiaalipsykologia määrittelee ryhmän olevan:
ӽӽ organisoitunut eli tietoinen itsestään,
tarkoituksestaan ja rajoistaan
ӽӽ vuorovaikutteisesti toimiva
ӽӽ keskinäisesti riippuva
ӽӽ yhteiseen tavoitteeseen ja
ӽӽ ryhmäläisten henkilökohtaisiin tavoitteisiin suuntautunut
ӽӽ johdettu tai ohjattu
Selvää on, ettei varsinkaan toimintaansa aloitteleva nuortenryhmä täytä tällaista määritel-

mää. Niitä prosesseja, joilla ryhmä tavoittelee
muotoutumista ihmisjoukosta yllä olevan määritelmän mukaiseksi ryhmäksi, kutsutaan usein
ryhmäytymiseksi. Ryhmäläisten ryhmässään
tuntemaa toimintakykyä, kiinteyttä ja yhdessäolon voimaa taas kutsutaan koheesioksi. Ryhmätoiminnassa on keskeistä paitsi toiminta ja siitä
oppiminen, myös itse ryhmässä oleminen ja ryhmätoiminnan prosesseille altistuminen ja niistä
oppiminen.
Kuvailemamme ryhmätoiminta on:
ӽӽ ammattilaisten ohjaamaa,
ӽӽ nuorten vertaisryhmiin kohdistuvaa,
ӽӽ tarpeisiin perustuvaa,
ӽӽ tavoitteellista,
ӽӽ toiminnallisia työmenetelmiä käyttävää,
ӽӽ säännöllisesti järjestettävää
ӽӽ pitkäkestoista toimintaa.
Ryhmätoimintaa voidaan järjestää erityisen
tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille joko
jonkin organisaation omana toimintana tai yh-
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teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kuvailemamme ryhmätoiminta tähtää elämänhallintaa
suojaavien tekijöiden tunnistamiseen, mahdollisimman varhaiseen tukemiseen ja elämänhallinnan riskitekijöitä ehkäiseviin vaikutuksiin.
Ryhmätoiminnan ja sen ohjaamisen teemat ovat
monilta osin yhteneväisiä muunlaisten ja muita
tarpeita varten toimivien ryhmien ohjaamisen
teemojen kanssa.

Ryhmätoiminnan juuret
Ryhmämuotoisella toiminnalla on Suomessa
pitkät perinteet muun muassa kansalaisjärjestöissä ja nuorisotyössä. Erilaiset kasvatus- ja
harrastusjärjestöt ovat koonneet ja kokoavat
edelleen lapsia ja nuoria esimerkiksi kerho- tai
leirimuotoiseen toimintaan. Tämä toiminta liittyy usein vapaa-aikaan ja harrastamiseen ja jää
siis koulun tapaisten muodollisten oppimisympäristöjen ulkopuolelle. Harrastustoiminnan
ja muun vapaan kansalaistoiminnan tavoitteet
ovat kuitenkin usein ainakin joiltain osin yhdensuuntaisia formaalien oppimisyhteyksien
kanssa.
Harrastusryhmissään lapset ja nuoret voivat
oppia paitsi omaan harrasteeseen liittyviä perustaitoja, myös harrasteen ulkopuolella arvokkaita
osaamisen aloja tai ominaisuuksia. Harrastustoiminta voi parhaimmillaan tarjota elämyksellisiä
yhdessä tekemisen kokemuksia, turvallisia onnistumisia ja epäonnistumisia, mahdollisuuksia
osaamisen ja vahvuuden kokemiseen, tukea niin
muilta nuorilta kuin aikuisiltakin.
Ryhmämuotoisella harrastus- ja vapaa-ajantoiminnalla, kansalaisjärjestöjen ja vapaiden toimin-

taryhmien toiminnalla voi olla myös vahva sosiaalipedagoginen ja sosiokulttuurinen pohjavire.
Ne eivät välttämättä toimi pelkkinä sosiaalistajina, formaalin kasvatustyön tukipalveluina. Niiden
toiminta voi olla tekijöidensä näköistä: vapaata ja
vapauttavaa, uutta luovaa, vallitsevia olosuhteita
ja rakenteita kriittisesti kommentoivaa ja niitä
muuttavaa.
Harrastusmuotoiseen ja vastaavaan ryhmätoimintaan on periaatteessa yleensä vaivatonta
osallistua ja se edellyttää usein vain kohtuullisia
kustannuksia. Erityisharrastukset ovat tietysti
asia erikseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät
harrastaminen ja ryhmätoiminta ole kuitenkaan
aina nuorten saavutettavissa tasapuoleisesti.
Mahdollisuudet liittyä oman mielen mukaiseen
tai omiin tarpeisiin vastaavaan ryhmään voivat
vaihdella esimerkiksi asuinpaikan tai jonkin vastaavan ulkoisen syyn mukaan. Mahdollisuuksiin
vaikuttaa myös nuoren oma tai lähipiirin tietämättömyys tarjonnasta, uskalluksen puute, arkuus yhteydenottoihin tai aiemmat lannistavat
kokemukset.
Hyvinvointia uhkaavien tekijöiden kasaantumiseen ja syrjäytymiskehitykseen liittyy usein osattomuus ohjatusta ryhmätoiminnasta. Tämä taas
voi kehämäisesti edistää alkanutta pahoinvointia
ja johtaa esimerkiksi peruskoulun suorittamisen
jälkeen osattomuuteen mistään vertaisten kanssa tapahtuvasta toiminnasta.

Ryhmä oppimisen
ympäristönä
Kuvailemiemme nuorten ryhmien tavoitteena on vastata ryhmäläisten tarpeeseen oman
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elämänhallinnan lisääntymisestä. Koska tämä
edellyttää arjen hallinnan taitojen oppimista,
on vaikuttanut perustellulta käyttää sosiaalisen
oppimisen teorioita ryhmätoiminnan eräänä
viitekehyksenä.
Ryhmä on yksittäiselle ryhmäläiselle merkittävä oppimisympäristö yhteistyön tekemistä
ja vuorovaikutustaitoja harjoiteltaessa. Ryhmä
tarjoaa uusia näkökulmia, tukea vertaisilta, peilauspintaa, yhteisiä kokemuksia toiminnasta. Parhaimmillaan vertaisryhmän jäsenet toimivat toisiaan vahvistaen esittäessään omia ajatuksiaan,
kommentoidessaan toisia ja kehittäessään uusia
ratkaisuja kaikkien ryhmäläisten osaamisen ja
tietämyksen varassa.
Kaikki sosiaalinen vuorovaikutus tai pelkkä
vuorovaikutus sinänsä ei edistä oppimista. Oppiminen edellyttää reflektiota. Ryhmä on monen muun lisäksi myös reflektion väline ja ympäristö ryhmäläiselle. Ryhmän toiminta tuottaa
kullekin ryhmäläiselle omakohtaisia havaintoja,
kokemuksia ja elämyksiä. Näitä reflektoidaan –
eli palautetaan mieliin, tarkastellaan, arvioidaan,
tulkitaan, käsitteellistetään – ohjaajan ohjaamana
ryhmän kesken. Ryhmä toimii peilipintana, josta
nuori voi tarkastella itseään, omaa toimintaansa
ja valintojensa vaikutuksia.
Erilaiset kokemukset, ajatukset, tunnelmat ja
näkemykset ovat kunkin ryhmäläisen omia tapoja nähdä asioita. Toisaalta ne muodostavat
ryhmän yhteisen todellisuuden. Tavoitteena ei
tietenkään ole vain yksi yhteinen näkemys tapahtumatodellisuudesta. Sen sijaan tarkoituksena on
rikastuttaa ryhmän yhteistä kokemushistoriaa
yksittäisten ryhmäläisten tapahtumille antamilla
merkityksillä ja tulkinnoilla.

Ryhmätoiminnan
reunaehtoja
Ryhmäläisten valinnassa on keskeistä ryhmäläisten mahdollisuudet hyötyä toiminnasta.
Tärkeää on ryhmäläisten kokema motivaatio ja
sitoutuminen ryhmään. Tätä tukee vapaaehtoisuus - valintavaiheessa tulee jokaisella nuorella
olla mahdollisuus jättää liittymättä ryhmään.
Lisäksi ryhmäläisillä tulee olla aito ja tiedostettu ydinrooli ryhmän tavoitteiden muodostamisessa. Ryhmätoimintaan ja itse ryhmään
voi tietenkin kohdistua toiveita ja tavoitteita ulkopuolelta, mutta sitoutumisen ja motivaation
kannalta ryhmän itsensä asettamat tavoitteet
ovat olennaisia.
Ryhmään ottaminen. Ryhmätoiminnalla
tavoitellaan ensisijassa kokemuksia saavuttamisesta, onnistumisesta ja menestyksestä. Tämä
vaatii ryhmältä turvallisuutta, joustavuutta
ja kykyä työskennellä tavoitteiden suuntaan.
Tämä taas edellyttää ryhmäläisiltä joitakin
perusvalmiuksia ja taitoja, joita on kohtuullista edellyttää ryhmään valittavilta. Tällaisina
perusvalmiuksina voitaisiin perustellusti pitää
jonkinlaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä ottaa
toisia huomioon, kykyä pitkäjännitteisyyteen
sekä kohtuullisen selkeää kuvaa todellisuudesta. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka kehittyvät
ryhmään kuulumisen ja ryhmän toiminnan avulla.
Yhtä lailla kuin on syytä edellyttää ryhmäläisiltä perusvalmiuksia, on aiheellista olettaa
joidenkin ominaisuuksien olennaisesti vähentävän yksilön mahdollisuuksia toimia ryhmässä,
hyötyä ryhmästä tai hyödyttää ryhmää. Tällaisia
ominaisuuksia voivat olla voimakas ahdistumi-
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nen vuorovaikutustilanteissa, eristäytyminen,
hallitsematon väkivaltaisuus, voimakas päihderiippuvuus, itsetuhoisuus, epärealistinen käsitys
todellisuudesta. Myös meneillään olevat akuutit
muutokset elämäntilanteissa voivat vaikuttaa yksilön mahdollisuuteen hyötyä ryhmätoiminnasta
tai hyödyttää sitä itse.
Ryhmäläisten tarpeiden huomioiminen. Ryhmä voi vastata johonkin erityiseen tarpeeseen kuten oppimisvaikeuksiin,
psykososiaalisiin ongelmiin, kouluvaikeuksiin,
jälkihuoltoon tai päihde- ja mielenterveysongelmiin. Tällöin ryhmän erityisyys saattaa varsinkin alkuvaiheessa näyttäytyä ryhmäläisille
negatiivisesti leimaavana.
On selvää että kaikille ryhmätoimintaan osallistuville nousee mieleen kysymyksiä ryhmään
kuulumisen syistä ja perusteluista. Nämä kysymykset sisältävät oletuksia ja voivat olla esimerkiksi tällaisia: ”Mikä minussa on erikoista? Mitä
minussa on vikana? Onko ryhmään kuuluminen
rangaistus jostakin? Edellyttääkö tähän ryhmään
kuuluminen minulta jotakin erityistä poikkeavuutta?” Näihin ja vastaaviin kysymyksiin nuoret
alkavat etsiä vastauksia, yksin tai yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.Tällöin on vaarana, että
erilaiset fantasiat alkavat vaikuttaa ryhmässä ja
ohjata sen toimintaa ja ilmapiiriä. Tämä on vältettävissä tietoisella ja avoimella käsittelyllä.
Ryhmäläisiä kannattaa jo valitsemisvaiheessa ja
ryhmäprosessin alussa ohjata esittämään omia
kysymyksiään ja huoliaan, jakamaan niitä ja etsimään vastauksia ja ratkaisuja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Erityisesti ryhmäprosessin
alkuvaiheessa ohjaajan vastuulla on auttaa ryhmäläisiä vapautumaan huolistaan ja fantasioistaan.

Esimerkkinä ohjaavasta fantasiasta ja sen
purkamisesta haluaisimme mainita erään nuortenryhmämme. Ryhmässä ilmaistiin muodostumisvaiheessa käsitys siitä, että ryhmäläiset ovat
oppimisvaikeuksiensa takia vajaakykyisiä ja tarvitsevat huonommuuttaan apua ja tukea asioissa, joissa muut samanikäiset pärjäävät – ei tosin
näillä sanoilla. Ryhmä ehdotti itse nimekseen
”Luuserit”, mihin tiivistyi ryhmäläisten kielteinen
käsitys itsestään. Tämän fantasian ilmaisulle annettiin tilaa, minkä jälkeen ryhmäläisiä ohjattiin
tunnistamaan ja nimeämään omaan elämäntilanteeseensa liittyviä tarpeita. Nämä liittyivät opintoihin, samanlaiseen asumistilanteeseen, omaan
terveyteen ja hyvän olon tunteisiin, seurusteluun
ja itsenäistymiseen. Ryhmää ohjattiin vertaamaan näitä tarpeita muiden samanikäisten mahdollisesti tuntemiin tarpeisiin. Havainto oman
elämäntilanteen ja omien tarpeiden normaaliudesta auttoi hylkäämään fantasian ”Luusereista”.
Ryhmän nimeksi vakiintui ”Ryhmä Rämä” ja toiminnan tavoitteiksi nuoren opiskelevan miehen
hyvään elämänlaatuun tarvittavien asioiden oppiminen.
Toivomme esimerkin rohkaisevan ohjaajia antamaan tilaa ja varaamaan aikaa tarpeiden ja tavoitteiden käsittelyyn sekä toimintaa uhkaavien
fantasioiden purkuun ryhmänsä kanssa. Yleensä
ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen
ja arviointiin osallistuu muitakin toimijoita kuin
ryhmä ja sen ohjaajat. Näitä ovat esimerkiksi
perheenjäsenet, muut ammattilaiset, toimintapalveluiden tarjoajat ja viranomaiset. On toivottavaa että kaikkien näiden toimijoiden kesken
vallitsisi kohtuullinen yhteisymmärrys tarpeista,
tavoitteista ja toimintatavoista.
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Avoin vai suljettu ryhmä. Ryhmätoiminnat voivat olla avoimia tai suljettuja. Avoimeen ryhmään voi tulla kuka tahansa ryhmätoiminnasta kiinnostunut. Avoin ryhmä voi syntyä
asuinalueelta tai nuorisotalolta ja siihen pääsevät mukaan ne lapset ja nuoret, jotka kokevat
ryhmään osallistumisen tarpeellisena. Avoimia
ryhmiä toimii esimerkiksi nuorisotoimien, seurakuntien ja järjestöjen palvelujen yhteydessä.
Avoin ryhmä voi olla toimintansa aikana täydentyvä ja osallistujat vaihtelevat mielenkiinnon tai muiden menojen mukaan.
Käsittelemme tässä materiaalissa kuitenkin nimenomaan suljettuja ryhmiä. Sellaiseen valitaan
erityistä tukea tarvitsevia nuoria esimerkiksi
koulun tai oppilaitoksen, psykiatrian avohoidon,
lastensuojelun tai nuorisotyön piiristä. Suljetun
ryhmän kanssa tehdään kohdennettua työtä eikä
ryhmään voi osallistua kuka tahansa nuori vaikka
ryhmä kiinnostaisikin. Suljetun ryhmän täydentäminen uusilla nuorilla on harkinnanvaraista ja
voi joka tapauksessa tulla kyseeseen vain ryhmän alkuvaiheessa.
Sukupuolten huomioiminen. Ryhmät
voivat olla joko sukupuolen mukaan jaoteltuja
tai sekaryhmiä. Kullakin ryhmäkoostumuksella
on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi sukupuolisuuteen liittyviä teemoja on yleensä vaivattomampaa käsitellä homogeenisessa kuin
sekaryhmässä. Toisaalta sukupuolisuuteen
liittyvät jännitteet ja ilmiöt ovat sekaryhmässä luontevasti esillä. Se toteutetaanko ryhmä
poika-, tyttö- vai sekaryhminä, määräytyy ensisijaisesti ryhmän ja ryhmäläisten tarpeiden ja
tavoitteiden mukaan. Tämä vaikuttaa jonkin
verran myös ohjaajien valikoitumiseen. Kokemuksemme mukaan on toivottavaa, että ryh-

män ohjaajina olisi molempien sukupuolten
edustajia.
Ryhmäläisten ikäjakauma. Ikäjakaumaa ei kokemuksemme mukaan kannata jättää
kovin suureksi. Meneillään olevat kehitysvaiheet, elämänkokemus ja suuntautuminen tulevaisuuteen sekä valmiudet ryhmätoimintaan
vaihtelevat suuresti jo pieneksi rajatussakin ikäryhmässä. Selvät erot toimintakyvyssä, osaamisessa ja fyysisessä suorituskyvyssä voivat
olla aiheuttamassa riippuvuutta, vallankäyttöä
tai jopa hyväksikäyttöä. Ikäjakauma kannattaa
useimmiten asettaa 2 – 3 vuoden mittaiseksi
ja kiinnittää johonkin ryhmäläisiä yhdistävään
neutraaliin elämänvaiheeseen. Näitä ovat esimerkiksi siirtymävaiheet alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen,
asuntolaan muutto tai vaikka itsenäistyminen
lapsuudenkodista.
Ryhmätoiminnan kesto. Ryhmien ajallinen kesto voi vaihdella muutamasta kerrasta
muutaman kuukauden kautta useisiin vuosiin.
Myös tapaamisten kesto ja taajuus vaihtelevat
suuresti. Ryhmän tapaamiskerta voi olla parituntinen tai lyhyempikin, mutta se voi kestää
vaikka koko päivän aamusta iltaan. Tapaamistaajuus vaihtelee useasta kerrasta viikossa
muutamaan kertaan kuussa.
Riippumatta siitä, millainen rakenne keston ja
intensiteetin suhteen ryhmälle valikoituukin, on
nuoren turvallisuuden kokemisen kannalta olennaista, että tämä on rakenteesta ja siinä ehkä tapahtuvista muutoksista mahdollisimman varhain
tietoinen. Sitoutumista ryhmätoimintaan lisää
mahdollisuus olla päättämässä myös rakenteista.
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Ryhmän koko. Ryhmän suuruutta määritellessä tulisi pitää mielessä ryhmäläisten erityispiirteet sekä suurryhmän ilmiöt. Suuressa
ryhmässä yksilön esiin tuleminen on vaikeampaa kuin pienryhmässä. Mikäli nuorella on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita vaikeuksia
itsensä ilmaisemisessa, voi itsenäinen roolinotto ja osallistuminen suurryhmässä olla lähes
mahdotonta. Pienessä ryhmässä ohjaajalla on
paremmat mahdollisuudet kohdata ryhmän jokainen yksilö erikseen ja huomioida hänen erityistarpeensa.
Ryhmien suositeltava koko on 2-8 nuorta riippuen ryhmäläisten erityistarpeista. Tätä suurempi ryhmäkoko vähentää olennaisesti työntekijän
mahdollisuuksia yksilökohtaiseen huomiointiin.
Myös ryhmän jokaisen jäsenen mahdollisuus olla
vuorovaikutuksessa kaikkien muiden ryhmäläisten kanssa joutuu suuressa ryhmässä kyseenalaiseksi. Vuorovaikutussuhteiden määrä ryhmässä
nousee nimittäin siten, että kun kolmehenkisessä ryhmässä suhteita voi olla vain kolme, viisihenkisessä ryhmässä niitä onkin kymmenen ja
seitsenhenkisessä jo 21! Jos ryhmä on muodostumassa yli suosituskoon, on syytä mieluummin
jakaa se useammaksi pienryhmäksi kuin lisätä
työntekijöiden määrää.
Tavoiteltava ohjaajien määrä ryhmää kohden
on omien kokemustemme mukaan vähintään
kaksi ja enintään kolme, jos ryhmän koko on
suositeltu 2-8 nuorta. Työntekijät voivat olla
muitakin kuin varsinaisia ryhmänohjaajia, mutta
toiminnan ohjaamisesta vastaavien ohjaajien vähimmäismäärä on kaksi. Toivottavaa olisi myös,
ettei aikuisten määrä olisi nuorten määrää suurempi.

Ryhmän kehitysvaiheet
Ryhmät käyvät elinkaarensa aikana läpi eri vaiheita. Kullekin vaiheelle voidaan ajatella olevan
tyypillistä juuri tietynlainen toiminta ja tietyt
ominaispiirteet. Eri vaiheille tyypillisten piirteiden tunnistaminen auttaa ohjaajaa ymmärtämään ryhmää ja sen muuten ehkä vaikeasti
selittyvää toimintaa. Ryhmän kehitysvaiheiden
mallintamisessa on päädytty melko samansuuntaisiin lopputuloksiin.
On kuitenkin muistettava, että kunkin ryhmän kehittymisen prosessi on ainutlaatuinen.
Ryhmän kehitys ei todellisuudessa suinkaan tapahdu mallien mukaisena tasaisena siirtymisenä
vaiheesta toiseen. Prosessit ovat monipolvisia,
syklisesti toistuvia ja näyttäytyvät eri tavoin eri
tarkastelijoille. Ryhmässä kulloinkin vallalla oleva tilanne on ryhmäläisten näköinen: muutokset
ryhmän kokoonpanossa ja ryhmäläisissä itsessään näkyvät muutoksina koko ryhmän toiminnassa. Ryhmä muotoutuu uudestaan aina, kun
sen koostumus muuttuu. Tämä koskee niin uusien ryhmäläisten ryhmääntuloa, vanhojen lähtöä
kuin ohjaajavaihdoksiakin.
Ainutlaatuisuus ja jatkuva muutos merkitsee
monen muun muassa sitä, että jonkin tietyn ryhmän arvottava vertailu muihin ryhmiin on melko
tavalla mahdotonta. Ryhmän toimintaa on hyödyllisintä arvioida ensisijassa sen oman toiminnan perusteella.
Ryhmän muotoutumisen vaihe. Kun
ryhmä aloittaa toimintansa, sen jäsenet ovat
enemmän tai vähemmän vieraita toisilleen.
Keskinäistä tuntemista ja tuttuutta muista
yhteyksistä saattaa toki esiintyä; näin on laita
esimerkiksi käynnistettäessä ryhmää, jonka jä-
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senet ovat samalta koululuokalta, nuorisotalolta, asuntolasta. Uusi ryhmä asettaa jäsenensä
kuitenkin aivan uuteen tilanteeseen, juuri tämä
ryhmä toimimassa juuri tällä kokoonpanolla
juuri tällä tavoin on kaikin puolin uusi ja ainutlaatuinen asetelma. Aikaisempiin suhteisiin ja
sopimuksiin pohjautuvat oletukset saattavat
toki edelleen olla voimassa, mutta niiden voimassaolo on vähintään tarkistettava eivätkä ne
saa ohjata tai sitoa ryhmää.
Uuden ryhmän alkaessa muotoutua sen kukin
jäsen etsii vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:
ӽӽ Miksi olen täällä?
ӽӽ Onko täällä turvallista?
ӽӽ Mikä on tämän ryhmän tehtävä?
ӽӽ Mitä minulta odotetaan?
ӽӽ Mitä minun pitäisi tehdä, että toimisin
oikein?
ӽӽ Hyväksytäänkö minut? Saanko olla oma
itseni?
ӽӽ Keitä nämä muut ovat? Voiko heihin
luottaa?
ӽӽ Mitä heidän kanssaan uskaltaa puhua tai
tehdä?
ӽӽ Kenen kanssa minun pitäisi olla?
Nämä ja muut vastaavat kysymykset pyörivät
ryhmäläisten mielissä, vaikka niitä ei ääneen lausuttaisikaan. Ne ovat ymmärrettäviä ja asiaankuuluvia. Vastauksia etsiessään ryhmäläinen voi
joskus käyttäytyä jollakin kyseenalaisella tavalla.
Hän voi vetäytyä hiljaisuuteen tai välinpitämättömyyteen ja pyrkiä osallistumaan vain osittain tai
olemaan lainkaan osallistumatta ryhmän toimintaan. Hän voi myös hakea tukea ja seuraa toisista
ja pyrkiä kaikin tavoin välttämään kaikkea riitaisuutta. Käytös voi olla myös hyökkäävää, vastus-

tavaa ja vähättelevää. Nämä ja muut vastaavat
käyttäytymismallit ja toimet ovat ymmärrettäviä
tapoja suhtautua epävarmuuteen, joka ryhmän
muotoutumisvaiheessa on vallalla.
Auttaakseen ryhmän muotoutumista ohjaajan
on kestettävä epävarmuutta ja siedettävä siitä aiheutuvaa käyttäytymistä. Hänen tulee kuunnella,
tukea ja antaa aikaa kaikille ryhmäläisille, myös
vastahankaisesti toimiville.
Aloittava ryhmä on riippuvainen ohjaajastaan.
Ohjaajan toimintaa ja tämän reaktioita tarkkaillaan, hänen odotetaan vastaavan kaikkiin kysymyksiin ja tuovan avun kaikkiin vaivoihin. Tämä
riippuvaisuus on ymmärrettävää ja asiaankuuluvaa: ohjaajan osaaminen, rauhallisuus ja luotettavuutta henkivä toiminta tuo ryhmään turvaa
ja auttaa ryhmäläisiä etsimään omaa paikkaansa
ryhmässä. Ohjaajan on mahdollista omalla toiminnallaan aiheuttaa myös liiallista riippuvaisuutta itsestään.
Kuohunnan ja vastustuksen vaihe.
Ryhmän toimittua yhdessä jonkin aikaa, aletaan
ryhmässä kokea turvallisuuden ja yhteyden
tunteita. Nämä tunteet rohkaisevat ryhmäläisiä kysymyksiin, kyseenalaistuksiin ja kritiikkiin.
Ryhmäläiset alkavat testata toisiaan ja ohjaajia.
Solmitut suhteet voivat vahvistua alaryhmiksi ja
klikeiksi, jotka pyrkivät tekemään eroa muihin
alaryhmiin. Alaryhmien välille pyritään sitten
synnyttämään jännitteitä ja ristiriitoja. Ohjaajan tulee toimissaan olla tasapuolinen, huomioida kaikki alaryhmät ja liittoutua näkyvästi
kaikkien kanssa.
Kuohunnan ja vastustuksen vaiheessa ohjaajakeskeisyys, käsitys ohjaajan kaikkivoipaisuudesta
on vaihtunut pettymykseksi: huomataan ryhmän
toiminnan olevan ensisijassa ryhmäläisten omis-
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sa käsissä.Tämä voi aiheuttaa hyökkäilyä ohjaajan
ohjaajuutta kohtaan, ohjaajasta voi tulla ryhmälle
”hyvä vihollinen”, jota on turvallista arvostella ja
kyseenalaistaa. Toisaalta irtaantuminen riippuvaisuudesta mahdollistaa ryhmäläisille sitoutumisen ryhmään ja vastuun oton ryhmästä.
Yhteisyyden ja normien luomisen
vaihe. Vastakkainasetteluiden sekä ongelmien
käsittelemisen ja ratkaisemisen kautta ryhmä
etenee kohti yhteisyyden kokemista. Ryhmään
vakiintuu yhteisiä normeja ja toimintatapoja.
Ryhmälle alkaa muodostua yhteistä kokemushistoriaa, ainutlaatuisia juuria, jotka erottavat
sen kaikista muista ryhmistä. Ryhmässä voi alkaa vallita lumouksenkaltainen me-henki: oma
ryhmä koetaan parhaana mahdollisena, ryhmän
ulkopuolella ei ole mitään merkittävää, tärkeimmät asiat ovat läheisyys, yhteys, ristiriidattomuus.
Suhde ohjaajaan voi olla omistava: ohjaaja ehkä
nostetaan arvaamattomaan arvoon tämän ansioista ryhmän mahdollistajana. Suhde voi myös
pyrkiä olemaan etäinen, ohjaaja koetaan ryhmän
ulkopuolella olevaksi. Yhteyden kokeminen ja
pahasta maailmasta irrallaan leijuminen vievät
ryhmää usein eri suuntaan kuin sen alkuperäiset
tavoitteet. Ohjaajan tehtävinä on tässä vaiheessa paitsi antaa ryhmäläisille tilaa yhteisyydestä
nauttimiseen, myös auttaa näitä etsimään ja tunnistamaan hyvän yhteisen ilmapiirin elementtejä
ja luomaan realistista kuvaa omista mahdollisuuksista toimia yhteiseksi hyväksi. Ohjaajan velvollisuutena on myös pitää ryhmän tarkoitusta ja
tavoitteita esillä.

Työskentelyn ja tavoitteiden toteuttamisen vaihe. Työskentelyvaiheessa
ryhmän kokema taianomainen yhteisyys on jäsentynyt ja eriytynyt täysivaltaisten yksilöiden
välisten suhteiden kentäksi. Ryhmässä ymmärretään mikä ja minkälainen toiminta tuottaa
toivotunlaista seurausta ja toimitaan tämän
tiedon mukaisesti. Toiminta on joustavaa, vastuuta otetaan, annetaan, jaetaan ja kannetaan.
Ryhmäläiset hyväksyvät yksilöllisyytensä ja antavat muille liikkumatilaa, erilaisuutta siedetään
ja annetaan arvoa myös ryhmän ulkopuolella
olevalle. Myös eripuralle ja ristiriitojen kohtaamiselle ollaan avoimia, ristiriitojen käsittely on
avointa ja rakentavaa.
Lopettamisen ja eron vaihe. Toiminnallisen-, kasvullisen-, ajallisen- tai muun tavoitteensa saavutettuaan ryhmä lopettaa toimintansa ja hajoaa. Tarpeiden ja tavoitteiden
suuntaisesti toimineen turvallisen ryhmän lakkaaminen voi herättää ryhmäläisissä voimakkaita surun, ahdistuksen ja haikeuden tunteita.
Tämä voi näkyä kyllästymisenä tai eripuraisuutena. Joku voi pyrkiä välttämään eron ahdistusta jättämällä ryhmän jo ennen sen loppumista.
Ryhmän hajoaminen voi jonkun mielestä olla
helpottavaa. On myös mahdollista, että ryhmästä syntyy yhdessäoloa ja toimintaa jatkavia
alaryhmiä.
Oli miten oli, lopettavassa ryhmässä tulee olla
tilaa kaikkien edellä mainittujen tunteiden ja
mielipiteiden ilmaisuun. Lopettavan ryhmän tulisi antaa tehdä erotyönsä, käsitellä keskeneräiset
asiansa, arvioida itseään ja suuntautua tulevaisuuteen. Muodollisuudet, seremoniat ja rituaalit
voivat auttaa lopetusta.
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Pitkäkestoisen ryhmän
prosessi
Elämän- ja arjenhallinnan taitojen oppimiseen
tähtäävä nuorten ryhmätoiminta toteutetaan
pitkäkestoisena prosessina. Tämän aikana
nuortenryhmä on alttiina edellä mainittujen
kehitysvaiheitten ilmiöille. Lisäksi ryhmän prosessilla on mielestämme hyvä olla suunniteltuna
oma sisäinen logiikka, ohjelmallinen jänne, joka
kantaa ryhmän koko elinkaaren ajan. Olemme
omassa työssämme havainneet käyttökelpoiseksi ja tuloksekkaaksi prosessin, joka sisältää
seuraavat ryhmäprosessin vaiheet:
ӽӽ ennakkoprosessi
ӽӽ ryhmän aloitus
ӽӽ suuntautuminen
ӽӽ huipennus
ӽӽ käsittely
ӽӽ uusi suuntautuminen
ӽӽ loppuhuipennus
ӽӽ ryhmän lopetus ja
ӽӽ jälkiprosessi
Tämä pitkäkestoisen ryhmätoiminnan kaari
esitellään materiaalin toisessa osassa tarkemmin ja toimintapainotteisemmin. Annamme tässä vain yleiskuvan prosessista ja perustelut sen
käytöstä.
Ennakkoprosessi tarkoittaa kaikkia niitä ryhmätoimintaa valmistelevia tehtäviä, joiden aikana
ryhmää ei vielä ole koottu. Näitä ovat kartoitukset, valinnat, toimintaympäristön rakentaminen
jne.
Ryhmän aloitus tarkoittaa nuortenryhmän
organisoitumista (tutustuminen, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin kehittäminen,
tarpeiden ja tavoitteiden nimeäminen, normin-

muodostus jne). Aloitus voi tapahtua ryhmätapaamisena tai vaikka leirimuotoisena.
Suuntautuminen tarkoittaa toiminnallisten
ja oppimishaasteiden vastaanottoa, valmistautumista ja varautumista huipennukseen, tietojen ja
taitojen hankkimista jotakin seikkailullista välitavoitetta varten.
Huipennus tarkoittaa jotakin sopivan haastavaa seikkailua, jota varten ryhmä on hankkinut
osaamista, rakentanut uskallusta, ottanut yhteyksiä, kerännyt materiaalia. Huipennus voi olla
jokin suhteellisen lyhytkestoinen (muutama tunti, päivä) toiminto tai useampipäiväinen retki tai
vastaava.
Käsittelyllä tarkoitamme huipennuksen ja
siihen johtaneen suuntautumisen arvioivaa tarkastelua, menestysten ja oppien näkyväksi tekemistä.
Uusi suuntautuminen uuteen huipennukseen tarkoittaa ryhmän kokemusten ja oppimisen suuntaamista uuteen haasteeseen. Tämä
loppuhuipennus on parhaimmillaan riittävän
haastava edellyttääkseen aiemmin hankittujen
kokemusten ja oppimisen hyödyntämistä.
Ryhmän lopetus sisältää loppuhuipennuksen ja siihen suunnanneen toiminnan arviointia,
koko toimintaprosessin tarkastelua, kokemusten
ja oppimisen kuvausta, mahdollisten muutosten
näkyväksi tekemistä sekä toiminnasta saatavan
hyödyn ennakointia.
Jälkiprosessi tarkoittaa kaikkia niitä ryhmätoiminnan järjestämisen tehtäviä, joiden aikana
ryhmä ei ole enää olemassa. Näitä ovat arvioinnit, raportoinnit ja vastaavat.
Ryhmätoiminta voidaan toteuttaa tarpeen
mukaan myös lyhyempänä, vain yhden huipennuksen sisältävänä. On mahdollista myös to-
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teuttaa useampia välihuipennuksia kuin edellä
esittelemme, varsinkin jos ryhmä on kestoltaan
useampivuotinen. Olennaista on kuitenkin ensinnäkin suuntautuvien, huipentavien ja käsittelevien vaiheiden vuorottelu, joka turvaa reflektiivisen, kokemuksesta oppivan työtavan. Toisaalta
olennaista on haasteiden progressiivisuus eli kehittyminen, kasvaminen ja syveneminen huipentumasta toiseen. Kolmanneksi on olennaista
ryhmän prosessiin liittyvä ajallisen keston raja.
Ryhmän tulee olla tietoinen omasta toimintaajastaan, sen antamista mahdollisuuksista ja toiminnan loppumisesta.

Ryhmän dynamiikka
Edellä kuvattiin ryhmän elinkaarta, joka siis on
usein kaikkea muuta kuin suoraviivaisesti vaiheesta toiseen etenevä. Kaikissa olemassaolonsa vaiheissa ja tilanteissa ryhmälle on ominaista
sen sisäinen voima, ryhmädynamiikka. Tämä
näyttäytyy erilaisina valta-, normi-, tunne- ja
viestintärakenteina. Suhteessa ohjaajaan ryhmän voima tuntuu usein myös vastustuksena
tai puolustautumisena. Esittelemme seuraavaksi joitakin ryhmädynamiikan aiheita, joiden
tuntemisesta ja huomioon ottamisesta on kokemuksemme mukaan hyötyä ohjaajalle.
Määritelmänsä mukaisesti ryhmällä on jokin
tavoite, jota varten se on olemassa. Tavoitteeseensa päästäkseen tai sitä lähestyäkseen ryhmä
ottaa toteuttaakseen tehtäviä. Kuvaamassamme
ryhmätoiminnassa tavoitteet ovat elämänhallinnan kokemiseen liittyviä ja tehtävät tietojen ja
taitojen oppimiseen liittyviä. Kun ryhmä pyrkii
toteuttamaan tehtäväänsä mahdollisimman jous-

tavasti ja hyvin, sen sanotaan toimivan perustehtävänsä suuntaisesti ja olevan työryhmä.
Työryhmänä toimiminen edellyttää ryhmäläisiltä tietoisuutta päämäärästä ja vastuunkantoa
siihen pääsemiseksi. Työryhmän jäsenet toimivat
saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet, parhaimmillaan tavoitteet ovat tietenkin ryhmän itse itselleen asettamia. Työryhmätilassa toimiminen
edellyttää selkeää työnjakoa, toimivaa ohjaajuutta, demokraattisuutta ja osallisuutta sekä kykyä
ja halua yhteistyöhön.
Vastarinta. Taitavimmistakin ja tavoitesuuntautuneimmistakin yksilöistä koostuva ryhmä ei jaksa kaiken aikaa työskennellä
työryhmänä. Ryhmä voi asettua vastarintaan
työntekoa vastaan ja alkaa toimia muuten kuin
perustehtävänsä suuntaisesti. Tämä on ryhmältä aivan ymmärrettävää ja hyväksyttävää, se
on ryhmän keino suojata itseään ja jäseniään
vaivannäöltä ja muutoksen epävarmuudelta.
Vastarintaan ryhmitytään keräilemään voimia,
vastustuksen liennyttyä palataan uusin voimin
takaisin työtilaan. Tavoitteisiinsa ja tehtäviinsä
nähden vastarintaryhmän työkyky on lähes olematon, mutta tunnetta ryhmään kuulumisesta
tai ryhmän toiminnan tärkeydestä vastarinta ei
vähennä.
Työryhmä- ja vastarintatilat ovat dynaamisia.
Ryhmä voi toimia tehtäviensä ääressä ongelmitta, vaihdella vastustuksesta työtilaan ja takaisin
tai jäädä pahimmillaan jumiin jatkuvaan vastarintaan. Vastarinta voi näkyä riippuvuutena, aktiivisena vastaanhangoitteluna, tehtävien välttelynä,
ihmissuhteilla pelaamisena tai viihtyvyyden ja
ristiriidattomuuden korostettuna hakemisena.
Vastarinnan syntymistä ja vallalla oloa edistää
ryhmän tavoitteista vallitseva epäselvyys, epä-
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määräinen tai toimimaton ohjaajuus, työnjaon
epäselvyydet, ajoista ja muista raameista lipsuminen, vapauden ja vastuun hämärtyminen, vaikeaselkoiset toimintatavat sekä taitojen puutteellisuus suhteessa tehtävään. Vastarinta kohdistuu
usein ohjaajaan tai sen ainakin annetaan näkyä
ja kuulua hänelle. Tämä johtuu ryhmän dynamiikasta eikä ohjaajan ominaisuuksista. Omalla
toiminnallaan tai toimimattomuudellaan ohjaaja
voi kuitenkin olla tahtomattaankin tukemassa
vastarinta-asetelman syntymistä tai jatkumista.
Ohjaajalla on vastuu vastarintatilanteen käsittelystä, takaisin työskentelytilaan suuntaamisesta ja
perustehtävän äärellä pysymisen mahdollistamisesta.

Ristiriidat
Ryhmän toiminnassa kohtaavat ryhmäläisten ja
ohjaajien arvot, tarpeet, odotukset, tavoitteet
ja toimintatavat. Nämä kohtaamiset aiheuttavat
ymmärrettävästi ristiriitoja ja tarvetta sovitteluun. Ristiriidat eivät mielestämme ole luonteeltaan negatiivisia, niitä ei ole tarpeen pyrkiä
välttämään tai kätkemään. Päinvastoin voidaan
ajatella konfliktien avoimen kohtaamisen, kriittisen käsittelyn ja rakentavan ratkomisen vaikuttavan myönteisesti ryhmään ja ryhmäläisiin.
Tutussa ryhmässä on mahdollista turvallisesti
harjoitella ristiriitojen käsittelyä ja kokeilla erilaisia tapoja päästä ratkaisuun. Ristiriidat ovat
erityisen tyypillisiä kuohunnan ja vastarinnan
vaiheessa olevalle ryhmälle, mutta voivat tietenkin syntyä milloin vain.
Ristiriitojen käsittelytapoja. Ristiriitojen yleisiä käsittelytapoja ovat kilpaileva, mukau-

tuva, välttelevä, kompromissihakuinen ja yhteistyöhakuinen.
ӽӽ Kilpaileva tapa pyrkii jonkin näkökannan tai toimintatavan voittoon ja muiden
tappioon.
ӽӽ Mukautuva tapa antaa periksi.
ӽӽ Välttelevä tapa pyrkii pois tilanteesta
ilman ratkaisua.
ӽӽ Kompromissiin hakeutuminen edellyttää paitsi kaikkien ristiriidan osapuolien
joidenkin tavoitteiden saavuttamista
myös tasapuolista luopumista tavoitteista.
ӽӽ Yhteistyöhön hakeutuva ristiriidan
käsittelytapa pyrkii etsimään lopputulosta, jossa osapuolet sovittavat erilaiset
tarpeet yhteisiksi tavoitteiksi.
Viestintätavat
ristiriitatilanteissa.
Ristiriitojen käsittelytapaan ja ratkaisumahdollisuuksiin vaikuttaa ryhmäläisten ja ohjaajien tapa viestittää omista tarpeista, toiveista
ja näkemyksistä. Viestintä voi olla vetäytyvää,
hyökkäävää tai jämäkkää.
ӽӽ Vetäytyvä (passiivinen) viestintä on
luovuttavaa ja sulkeutuvaa. Vetäytyjä
ei ilmaise kantaansa tai vähättelee sitä.
Samalla hän polkee omia oikeuksiaan.
Ryhmätilanteessa on tyypillistä epävarmuus, selittely, vähättely, konfliktin
välttely ja pyrkimys miellyttää toisia
ӽӽ Hyökkäävä (aggressiivinen) viestintä
on vihamielistä, jyräävää ja loukkaavaa. Hyökkääjä puolustaa kantaansa
joustamattomasti ja vähättelee muita
näkemyksiä. Näin hän polkee toisten
oikeuksia. Ryhmätilanteessa tyypillistä
on loukkaantuminen, keskeyttäminen,
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vähättely ja uhkailu
ӽӽ Jämäkkä (assertiivinen) viestintä on ongelmiin tarttuvaa ja ratkaisuja hakevaa.
Assertiivinen viestijä ilmaisee kantansa
suoraan ja asiallisesti. Hän puolustaa sekä omia että toisen oikeuksia.
Ryhmätilanteessa tämä näkyy selkeänä
ilmaisuna, yhteistyöhaluna, asiallisuutena
ja empaattisuutena.
Ohjaajan toiminta ristiriitatilanteissa. Ohjaajan on syytä muistaa, ettei hän ole mitenkään immuuni ryhmän dynamiikan tuottamille
ilmiöille kuten ristiriidoille ja niiden herättämille
tunteille. Päinvastoin hän elää ryhmän prosessia
ja on aikuisuudestaan ja ammattilaisuudestaan
huolimatta aivan yhtä altis tunteiden tarttumiselle ja tiedostamattomalle toiminnalle kuin ryhmäläisetkin. Kaikessa toiminnassaan - mutta erityisesti ristiriitoja käsiteltäessä - ohjaajan tulisi
kyetä hallitsemaan omaa tunneilmaisuaan ja toimimaan tietoisesti ja vastuullisesti. Tämä edellyttää ohjaajalta itsereflektointia, oman toiminnan
kriittistä tarkastelua ja siitä oppimista
Aikaa ja tilaa käsittelyyn. Ohjaajan toiminta ryhmätilanteessa on usein luovaa, herkkää ja hetkessä elävää, hänen vuorovaikutustekonsa ovat usein välittömiä ja spontaaneja.
Ristiriitaisten ja haastavien tilanteiden edessä
ohjaajan täytyy kuitenkin lisätä toimintansa
tietoisuutta. Hänen tulee havainnoida suoraa
ja epäsuoraa viestintää sekä varata itselleen aikaa ja tilaa prosessoida havaintojaan. Sanallisen
hyökkäyksen aikana voi tulla kiusaus reagoida
kuultuun välittömästi tai jopa keskeyttäen.
Viestin vastaanotto, sen tulkinta ja käsittely, ratkaisumallien valinta ja valitun ratkaisun
toteuttaminen vaatii tahtoa ja taitoja. Se vie

myös aikaa, joten ohjaajan olisi hyväksyttävä
ristiriitatilanteen käsittelyn vaativan nasevien
repliikkien lausumisen sijaan pikemminkin kykyä sietää hiljaisuutta ja hitautta. Aggression,
siihen johtaneen ristiriidan sekä näiden taustalla olevien tunteiden ymmärtäminen ja käsittely
ryhmän ja ryhmäläisten kanssa ovat ohjaajan
vastuulla.
Ei vastahyökkäystä. Ohjaajaan kohdistuva hyökkäävä viestintä voi ymmärrettävästi
aiheuttaa halun antaa takaisin samalla mitalla,
nokittaakin vähän ja tehdä selväksi, mikä on
kaapin paikka ja kuka siitä määrää. Tällainen
vasta-aggressio voi olla riitelevää sananvaihtoa, pilkkaa, nolaamista, ryhmäläisen tai tämän
mielipiteen vähättelyä tai jotakin vastaavaa.
Vastahyökkäys voi saada myös pehmeämmän
muodon. Ohjaaja voi alkaa selittelemään ja puolustelemaan toimintaansa tai kantaansa verukkein. Hän voi olettaa hyökkääjän olevan kuuntelijan sijaan hyvien neuvojen tai jälkiviisauden
tarpeessa. Näiden lisäksi myös ylitsepursuava
empaattisuus ja vastuuton terapiamainen käsittely ovat omiaan johtamaan tilanteen vastahyökkäyksen vastahyökkäykseen ja tuloksettomaan kilpalaulantaan.
Ristiriitojen ratkaisu. Ryhmäläisillä on
oikeus olla osallisena ristiriitojen ratkaisuun.
Ehdotetut ratkaisumallit tulee kuulla ja käsitellä, esitettyjä toimintatapoja tulee arvioida ja
lopputuloksia ennakoida. Ohjaajan tehtävänä
on antaa aikaa työskentelylle, ylläpitää ongelmanratkaisua tukevaa ilmapiiriä ja löytää tilaa
ymmärrettävästi usein varsin erikoistenkin ratkaisuehdotusten käsittelyyn.
Ohjaajan olisi kokemuksemme mukaan myös
hyvä muistaa, ettei hän itse voi muuttua ratkai-
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suksi. Ryhmä vastaa ratkaisun toteutumisesta,
ohjaaja vastaa vain mahdollistamisesta ja omasta
esimerkistään. Ohjaaja ei ole erehtymätön eikä
aina oikeassa. Hän voi muuttaa mielipidettään,
milloin se on perusteltua. Hänen on lupa ryhmäläisten tavoin myös tarkistaa ja täydentää kantaansa. Ohjaajan ei tule myöskään jättää ryhmää
yksin ja keinottomaksi ratkaisujen etsinnässään.
Hänellä voi olla ryhmäläisiä enemmän kokemuksia erilaisten ratkaisumallien hyvistä ja huonoista
puolista tai näkemystä mielipiteiden yhdistämisestä. Hän saa ja hänen tuleekin tarjota osaamistaan ja kokemuksiaan ryhmän käyttöön. Ryhmän
päästessä tyydyttävään ratkaisuun, ohjaajan kannattaa käyttää tätä menestystä esimerkkinä ja
esikuvana tuleville ongelmanratkaisuille ja metaforana tuloksellisesta vuorovaikutuksesta.

Palautteen antaminen ja
vastaanottaminen
Palautteen saaminen omasta toiminnasta ja sen
vaikutuksista sekä tämän palautteen käsittely
ovat edellytyksiä toiminnasta oppimiselle. Rakentavan palautteen antamisen taito taas on
keskeisiä vuorovaikutustaitoja, joiden avulla
nuori voi vaikuttaa ympäristöönsä. Emme halua
käsittää palautetta behavioristiseen tapaan vain
välittömänä reaktiona, palkkiona tai rangaistuksena. Toivomme palautteen ymmärrettävän
pikemminkin yhtenä tietoisena, käsitteellistämiseen ja reflektointiin pyrkivänä kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tekniikkana.
Ohjaajan esimerkki. Yleensä niin palautteen antaminen kuin saaminenkin koetaan työlääksi ja vaivaannuttavaksi. Nämä ovat vaikeita

taitoja, joiden opetteluun on valitettavan vähän
mahdollisuuksia. Tämä yleinen harjaantumattomuus näkyy esimerkiksi siinä, että käsitteitä
positiivinen ja negatiivinen palaute käytetään arkikielessä kehumisen ja haukkumisen synonyymeina. Mielestämme positiivista on kaikki rakentava ja arvostava palaute, oli se sitten menestystä
korostavaa tai ongelmiin tarttuvaa. Negatiivista
taas on mielestämme kaikki leimaava, yleistävä
tai epärehellinen palaute, niin haukkuminen kuin
kehuminenkin. Ohjaajan on hyvä muistaa olevansa tässäkin asiassa esimerkkinä ja jäljiteltävänä.
Tavat joilla ohjaajat antavat palautetta toisilleen
tai ryhmäläisille ja vastaanottavat sitä, ovat jatkuvan tarkkailun kohteena.
Kriittinen palaute. Palautteen antamista
ja sen vastaanottamista on vaivattominta harjoitella autenttisissa, ryhmän toimintaan liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa. Kriittisen palautteen
antamiseen suositellaan usein ”hampurilaismallia”. Mallin mukaisena pohjaleipänä on myönteisten, hyvinä pidettävien ja kiitettävien tekojen
mainitseminen. Pihvinä on tarkistettavien, muutettavien tai kehitettävien tekojen mainitseminen. Päällisleipänä on kuvaus toivotusta asiain
tilasta, jolloin muutettavat on muutettu ja tunnetut vahvuudet ovat käytössä. Hampurilaisen
kääreenä on palautteen antajan oma henkilökohtaisen koskettava ilmaisu.
Palautteen antaminen tulisi tapahtua mahdollisimman pian, vaikkakaan ei kiirehtien. Siihen
tulee varata riittävästi aikaa, kyseessä ei ole yksisuuntainen viestintä vaan pyrkimys ajatusten
vaihtoon. Tilanteesta ja aiheesta riippuu onko
palautekeskustelua aiheellista käydä ryhmän
kesken vai kahden kesken vai kenties jollakin
muulla kokoonpanolla. Tärkeää on kuitenkin toi-
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mia kasvotusten ja aitoon vuorovaikutukseen
pyrkien.
Milloin palaute on luonteeltaan kriittistä, on
syytä toimia erityisen tietoisesti, rehellisesti ja
avoimesti. Palautetta annetaan nimenomaan teoista ja toiminnasta, ei ominaisuuksista. Palautteen antajan on voitava perustella näkökantansa
ja annettava tilaa muille näkökannoille. Koska
tarkoituksena on tukea omasta toiminnasta
oppimista, on tilaa jäätävä kaikkien osapuolien
omille oivalluksille ja pyrittävä välttämään julistamista ja lopullisia totuuksia. Palauteviestin
ymmärretyksi ja hyväksytyksi tekemistä auttaa
pitäytyminen omasta puolesta puhumiseen eli
”minä-viesteihin”. Tällä tarkoitetaan ilmaisua,
jossa kuvataan toisen toimintaa, sen vaikutuksia
ja tästä aiheutuneita tunteita.
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Ryhmätoiminnan ohjaaminen
Nuorten ryhmätoiminnan keskiössä ovat nuoret, heidän muodostamansa ryhmä ja ryhmän
prosessit - ohjaajat saavat merkityksensä näiden kautta. Ohjaaja on ja toimii nuoria varten
- ryhmän tulee vastata nuorten tarpeisiin, ei
ohjaajan. Tämän tärkeysjärjestyksen muistaminen ja sen mukaan toimiminen tekevät ryhmätoiminnan ohjaamisesta ammattimaista. Tämä
ei kuitenkaan merkitse sitä, että ohjaaja olisi
ihmisenä jollakin tavalla vähäarvoinen tai ohjaajuus jotakin itsestään selvää. Ohjaaja on ryhmän aikuinen jäsen, jolla on aikuisen vastuu.
Ohjaajan tulee pystyä sitoutumaan ryhmään ja
sen ohjaamiseen ryhmän koko elinkaaren ajan.
Sitoutumisella tarkoitamme valmiutta antaa oma
ohjaamisen ammattitaito ryhmän käyttöön kaikissa ryhmän prosessiin kuuluvissa tilanteissa,
olivat ne sitten helppoja tai työläitä, kuluttavia
tai palkitsevia. On toivottavaa, että ryhmän toimintaa ohjaisivat koko ajan samat henkilöt. Pysyvyys luo ja lujittaa keskinäistä tuntemista ja

luottamusta ryhmän ja ohjaajien välillä, ja näin
helpottaa työskentelyä kohti oppimistavoitteita.
Ohjaajien sitoutumista ryhmään ja ohjaamistyöhön edistää heidän työkyvystään, motivaatiostaan ja jaksamisestaan huolehtiminen. Tätä
auttavia työtapoja ovat esimerkiksi:
ӽӽ ajan ja tilan turvaaminen työn reflektoimiselle
ӽӽ työnohjaus
ӽӽ jatkuvan kouluttautuminen
ӽӽ ohjausryhmän tai vastaavan asiantuntijaryhmän käyttäminen ohjaajien ammatilliseen ohjaavaan valmentamiseen
ӽӽ kannustimet, palkkiot ja muu näkyvä
tuki
Ryhmätoiminnan järjestämisestä vastaava organisaatio voi itse vastata myös varsinaisesta
toiminnan ohjaamisesta. Toiminnan ohjaaminen
voidaan myös toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä tai hankkia ulkopuolisia ohjaamispalveluita. Järjestelystä riippumatta on tärkeä turvata
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kunkin toimijan riittävä tietoisuus ryhmästä, sekä
sen tavoitteista ja toiminnasta. Työn- ja vastuunjako, roolitus, raportointi, kustannusten jakaminen ja vastaavat päätökset toimenpiteineen on
hyvä tehdä niin, ettei ryhmätoiminnan prosessin
sujuva jatkuminen ja ohjaajien sitoutuminen siihen vaarannu.
Sitoutumisen lisäksi ohjaajan on myös hyväksyttävä omat rajansa ja pidettävä niistä kiinni.
Ohjaajan ei tule edellyttää itseltään eikä vaatia
työpariltaan mahdottomia. Hän voi tosin auttaa,
tukea ja mahdollistaa, mutta hän ei voi muuttua
nuoren motivaatioksi, oppimiseksi tai viisaaksi
valinnaksi. Hän voi olla saattamassa seikkailuiden
äärelle ja sieltä pois, mutta hän ei voi kantaa vastuuta merkityksistä joita nuori kokemukselleen
antaa.

Seikkailutoiminnan
ohjaaminen
Seikkailukasvatuksellisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen tarvitaan kokemuksemme mukaan
ohjaajapari. Ohjaajakolmikkokin tulee joissakin
tapauksissa kyseeseen. Mitä tässä materiaalissa sanotaan ohjaajasta, pyrkii mahdollisuuksien
mukaan pätemään myös ohjaajien tiimiinkin. Parin tai kolmikon käyttöä puoltavat monet käytännön seikat. Käytännön järjestelyt helpottuvat huomattavasti kahden tai kolmen ohjaajan
ollessa käytettävissä. Ryhmänohjaustilanteessa
yksi pystyy keskittymään ryhmän havainnointiin ja muistiinpanojen tekemiseen toisen suorittaessa varsinaista ohjaustyötä. Ohjaajapari
tai -kolmikko pystyy tarkastelemaan ryhmää
ja sen ilmiöitä useammasta näkökulmasta kuin

yksin työskentelevä. Myös itse ohjaustyön ja
menetelmien arvioiminen tehostuu.
Seikkailukasvatuksellisen toiminnan ohjaaminen vaatii nuorten ryhmän ohjaamisen perustaitojen lisäksi riittävää toiminnan hallintaa. Tämä
hallinta voi olla teknistä osaamista ohjata itse
toimintaa turvallisesti. Hallinta voi tarkoittaa
myös taitoa ohjata ja havainnoida seikkailutoimintaan osallistuvaa ryhmää. Seikkailukasvatusohjaajan erityistä ammattitaitoa on hallita sekä
toiminnan että ryhmän ohjaaminen yhtä aikaa.
Toiminnallisen nuortenryhmän ohjaaminen
ei mielestämme edellytä ohjaajaparilta tai -kolmikolta seikkailukasvatusohjaajan osaamista.
Tietenkin on etua siitä, että tällainen osaaminen
on yhden tai useamman ohjaajan hallinnassa.
On kuitenkin mahdollista tarvittaessa hankkia
seikkailutoimintaa ohjaamaan joku ulkopuolinen
asiantuntija. Tämä koskee myös muitakin ohjaajan osaamistason ylittäviä toimintoja.

Ohjaajan ohjaustyyli
Ohjaaja valitsee ohjaamistyylinsä ja ohjaajan
roolinsa ryhmänsä nuorten tarpeiden mukaisesti. Itseohjautuvan oppimisen viitekehyksessä
nimetään oppimisen ohjaustyyleiksi auktoriteetti (auktori), motivoija (motivaattori), avustaja (fasilitaattori) ja delegoija (mentori).
Auktori antaa tarkkoja ohjeita, hän opastaa
ja valvoo, on näkyvästi läsnä ja rohkaisee. Tällainen ohjaustyyli sopii tilanteisiin, joissa ryhmä
tai jotkut ryhmäläisistä eivät luota itseensä tai
eivät mielestään tunne toimintaa riittävästi. Tyylille on tarvetta varsinkin aloittavassa ryhmässä
tai jonkin vastoinkäymisen kohdatessa. Seikkai-
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lutoiminnassa ohjaajan voi usein olla paikallaan
toimia auktoriteettina ja käyttää asiantuntemustaan ja osaamistaan ryhmässä esiintyvän epävarmuuden vähentämiseen. Haittana auktorin
ohjaamisessa on sen aiheuttama riippuvuus. Tyyli
ei sovi itsenäiselle ja itseohjautuvalle ryhmälle.
Kokemuksemme mukaan auktorin ohjaustyylille
on usein tilausta, mutta siitä tulee tarpeen lakattua pyrkiä pois.
Motivaattori paitsi antaa ohjeita, myös perustelee, selittää ja tarkentaa niitä. Hän pyrkii
keskustellen ja esimerkillään rohkaisemaan ja
tukemaan ryhmäänsä. Tämä ohjaustyyli sopii tilanteisiin, joissa ryhmä ei ole innostunut toiminnasta. Innostumattomuus ei suinkaan tarkoita
osaamattomuutta. Into voi olla muualle suuntautunutta tai sitä ei pidetä sopivana tai turvallisena
tuoda esiin. Ryhmän motivoitumista haastavaan
ja jännittäväänkin toimintaan voi vähentää myös
esimerkiksi väsymys, nälkä, jano, päälle kaatuvat
kotityöt tai sydänsurut. Ohjaajan on hyvä muistaa, että vaikka hän tekisi parhaansa, hän ei voi
muuttua puuttuvaksi motivaatioksi.
Fasilitaattori rohkaisee, vetää asioita yhteen,
etsii täsmennyksiä ja vertauksia, auttaa ideoinnissa ja ajatusten ilmaisemisessa. Tämä ohjaustyyli
sopii tilanteisiin, joissa ryhmä on innostunutta
toiminnasta ja sitoutunutta siihen, mutta epävarmuus osaamisen tai kokemuksen riittävyydestä
painavat. Tällaisissa tilanteissa usein pienetkin
ohjausteot riittävät saamaan aikaan vaikutusta.
Rohkaiseva ja kannustava ohjaustyö on palkitsevaa tekijälleenkin.
Mentori antaa palautetta ja kritisoi, etsii syitä ja perusteluita, kysyy enemmän kuin vastaa.
Tällainen ohjaustyyli sopii itsenäiselle ja itseohjautuvasti toimivalle ryhmälle. Ryhmä on tällöin

sitoutunut tekemiseen, toiminta on tuttua ja
hallinnan tunne vahvaa. Tämänkaltaiselle ohjaamiselle on tarvetta myös ryhmätoiminnan kääntyessä lopulleen ja ryhmän tehdessä erotyötä.
Ohjaustyyli ei ruoki riippuvuutta, mutta voi joskus antaa ohjaajasta etäisen ja viileän vaikutelman.
On huomattava, että yllämainittu ohjaajan
ohjaustyylien jaottelu on vain malli, ajattelun
apuväline. Todellisuus on useimmiten monimutkaisempi ja dynaamisempi. Ryhmäläiseen
ja ohjaajaan vaikuttavat monet alati muuttuvat
tekijät. Kiinnostuksen kohteet ja vireys vaihtelevat, muutokset ryhmän kokoonpanossa tai ympäristössä vaikuttavat ryhmään. Ohjaajan onkin
hyvä muistaa olla koko ajan valmiina reagoimaan
muutoksiin ryhmän tilanteessa ja muuttaa omaa
ohjaustyyliään tarpeiden mukaiseksi.
On myös hyvä muistaa, että roolinotto ei aina
paljasta nuoren omia ajatuksia, tunteet eivät välity toiminnaksi sellaisenaan.Välinpitämätön käytös ei välttämättä kieli kiinnostuksen puutteesta
vaan esimerkiksi varovaisuudesta paljastaa toisille itselle tärkeitä asioita. Sitoutumattomuus
toimintaan voi johtua rohkaisun puuttumisen
sijaan vaikkapa vaatimuksista osallistua perheen
taloudenhoitoon ja käyttää aikaa ansiotyöhön ja
tästä johtuvasta väsymyksestä. Itsenäisyys toiminnassa voi tarkoittaa myös yksinäisyyttä – tai
itsepäisyyttä.
Mielestämme ei ole kohtuullista edellyttää
kovinkaan suurta itseohjautuvuutta tai vastuunottoa omasta oppimisesta arjen hallinnan taitoja
opettelevalta nuorelta. Oppimisen itsenäisyys ja
ryhmän itseohjautuvuus sopivatkin mielestämme paremmin tavoitteeksi kuin vaatimukseksi.
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Erilainen oppija ryhmässä
Tämä materiaali on tuotettu ”Koija - Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta” -projektissa, jossa
kehitettiin toiminnallisia menetelmiä oppimisvaikeuksisten nuorten arjenhallinnan taitojen
oppimiseen. Kuvaamiamme viitekehyksiä ja
toimintatapoja voi soveltaa yhtä lailla niin erilaisten kuin muidenkin oppijoiden ryhmien tai
integroitujen ryhmien kanssa.
Erilaisen oppijan huomioiminen ei kokemuksemme mukaan olennaisesti poikkea tavasta,
jolla ohjaajan joka tapauksessa tulisi huomioida
jokainen ryhmän jäsen omine ominaisuuksineen
ja tarpeineen. Ohjaaja voi tukea erilaisen oppijan integroitumista ryhmään ohjaamalla ryhmää
sosiaalipedagogisesti orientoituneesti. Tällöin
jokainen ryhmäläinen on subjekti, jolla on omat
tarpeensa. Siinä mielessä jokainen on erilainen
oppija. Kenenkään erilaisuudesta ei erikseen tarvitse tehdä numeroa, kun jokaisen tarpeet huomioidaan erikseen ja yhdessä.
Oppimisvaikeudet ja erilainen oppijuus. Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan yleensä
ӽӽ kielellisiä erityisvaikeuksia,
ӽӽ hahmottamisen vaikeuksia,
ӽӽ tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia tai
ӽӽ motorisia erityisvaikeuksia.
Kolmea ensin mainittua kutsutaan erityisiksi
oppimisen vaikeuksiksi. Nämä näyttäytyvät oppimissaavutusten ristiriitana suhteessa oppimiskykyyn, ikään tai oppijan lahjakkuuteen. Oppimisen
vaikeudet ilmenevät erityisyytenä lukemisen, kirjoittamisen tai laskemisen osaamisessa, kielellisessä ymmärtämisessä ja ilmaisussa, tilan ja ajan
hahmottamisessa, tarkkaavaisuudessa ja keskit-

tymiskyvyssä tai motorisessa koordinaatiossa tai
näiden yhdistelminä.
Oppimisvaikeus voi liittyä myös kehityksellisiin vaikeuksiin, älylliseen kehitykseen, psykososiaalisiin ongelmiin tai sosiaalisiin ongelmiin.
Myös monet mielenterveyteen tai jaksamiseen
liittyvät ongelmat tai vaikeat elämäntilanteet
(kuten uupumus, stressi, masennus, jännittäminen, paniikkioireet) voivat näyttäytyä oppimisvaikeuksien tavoin.
Ohjaaminen ryhmässä, jossa on erilaisia oppijoita. Nykyään korostetaan mielestämme osuvasti oppimisvaikeuksien olevan
ihmisten ominaisuuksia, jotka toimintaa ohjattaessa tulee ottaa huomioon – aivan kuten
kaikki muutkin ihmisten erityispiirteet. Ryhmän ohjaajan ei yleensä tarvitse tehdä ryhmäläisistä diagnooseja, joissakin tapauksessa niistä
ei edes tarvitse olla tietoinen tai edes erityisesti kiinnostunutkaan. Sen sijaan ohjaajan tulisi
pyrkiä näkemään diagnoosien ja määritelmien
takana oleva nuori ja ymmärtää tämän erityisyys, selvittää tämän ongelmien laatua ja etsiä
keinoja ongelmista aiheutuvien haittojen voittamiseen yhdessä nuoren kanssa.
Erilaisten oppijoiden ryhmässä voi kokemuksemme mukaan vallita huomattava keskinäinen
suvaitsevaisuus. Ryhmäläiset ymmärtävät toistensa erilaisuutta ja sietävät sitä. He saattavat
myös laskea positiivisessa hengessä leikkiä erikoisominaisuuksistaan. Erilaisen oppijan erilaisuudesta on tarpeetonta tehdä numeroa. Ensisijaisesti työskentelyn kohteena ja tekijänä on
kuitenkin ryhmä nuoria ihmisiä, joiden toiveet,
haaveet, odotukset ja tarpeet eivät yleensä erityisemmin poikkea ikätoveriensa vastaavista. Itse
toiminnan sisällöissä ja ohjaustavassa huomioi-
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daan ryhmäläisten erityistarpeet, mutta lähtökohtaisesti ohjaajan tulee ymmärtää työskentelevänsä ihmisten eikä poikkeavuuksien kanssa.
Oppimisen erilaisuus huomioidaan ensinnäkin
tulemalla tietoiseksi ja hyväksymällä erilaisuus
ja erityisyys. Ohjaukseen ja neuvoihin varataan
aikaa ja turvataan rauhallinen ja häiriötön tila.
Tehtävät ja haasteet ositetaan helposti ymmärrettäviksi osakokonaisuuksiksi. Ohjauksessa
käytetään sanallisia ohjeita, kehollista näyttämistä, piirroksia, valokuvia.Ymmärtämistä voi auttaa
toistoilla ja tarkistuksilla. Ryhmää ohjataan käyttämään ja jakamaan niitä vahvuuksia, joita ryhmäläisiltä jo löytyy. Ohjaajan on oltava valppaana tunnistamaan pienistäkin vihjeistä tilanteet,
joissa tarvitaan erityistä tukea. Ohjaustyylin olisi
mielestämme hyvä olla se sama, millä ihmisten
kanssa yleensäkin asioidaan: ystävällinen, rauhallinen, kunnioittava ja empaattinen.

Ryhmätoiminnan arviointi
Arvioinnilla tarkoitetaan yleensä toiminnan aikana tai jälkikäteen tapahtuvaa arvottavaa tarkastelua. Sen toivotaan perustuvan järjestelmällisiin tiedonkeruumenetelmiin ja tuottavan
toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä
tietoa. Arviointi voi olla alkuarviointia, ryhmän
itsearviointia, ohjaajien tai taustaorganisaation
tekemää prosessiarviointia, tutkijan tai opiskelijan tekemää tutkimusta tai näiden yhdistelmiä
tai jotakin muuta. Olennaista ryhmätoiminnan
arvioinnissa on, että
ӽӽ sitä ylipäätään tehdään,
ӽӽ se on luonteeltaan realistista,
ӽӽ sen tuottama tieto kirjataan ja

ӽӽ sitä käytetään hyödyksi.
Arviointitietoa hyödynnetään esimerkiksi uuden toiminnan käyttöönottamisessa ja vakiintuneen toiminnan kehittämisessä. Arviointitiedon
avulla myös näytetään toteen vaikutuksia ja selitetään tapahtunutta muutosta ja muutoksen mekanismeja. Haluamme seuraavassa tiivistää joitakin ryhmätoiminnan arviointiin liittyviä ajatuksia,
joista arvelemme olevan hyötyä ohjaajalle.
Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus. Arvioitavana voivat olla ryhmän toiminnan tuotokset ja tuloksellisuus, jolloin
kysymyksessä on tehokkuuden ja laadun tarkastelu. Ryhmätoiminnan kohdalla esimerkiksi
etsittäisiin vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin
esimerkiksi ”onko viisi nuorta liian pieni, suuri vai sopiva määrä tähän ryhmään?” tai ”onko
ryhmäläinen saavuttanut tavoitteitaan?” tai
”mitä on tehty, kuinka paljon, kuinka usein?” tai
vastaaviin.
Arvioitavana voivat olla myös toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus, jolloin kysymyksessä
on tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. Ryhmätoiminnan kohdalla etsittäisiin tällöin vastauksia
sellaisiin kysymyksiin kuin ”hyödyttääkö juuri
tämä toiminta juuri tätä ryhmää?” tai ”millaista
muutosta olisi kohtuullista odottaa kevääseen
mennessä?” tai vastaaviin.
Vaikutuksella tarkoitetaan toiminnan seurauksena tapahtuvaa muuttumista, säilymistä tai estymistä. Esimerkkeinä kuvaamamme kaltaisen
ryhmätoiminnan aiheuttamista vaikutuksista
voisi olla:
ӽӽ taloudellisten ja terveellisten ruokailutapojen omaksuminen kalliin ja yksipuolisen einesruokavalion sijaan (muutos),
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ӽӽ sitoutuminen omaan opiskeluun ja opiskelijayhteisöön (säilyminen),
ӽӽ itsearvostuksen ja sosiaalisten taitojen
lisääntymisen seurauksena parantuneet
mahdollisuudet vastustaa riippuvaisuutta
tai vahinkoa tuottavia valintoja (estyminen)
Toiminta ja siitä oppiminen voivat vaikuttaa
välittömästi tai välillisesti. Uusien harrastusten
löytäminen ja omasta hygieniasta huolehtimisen
oppiminen esimerkiksi vaikuttavat välittömästi
tyytyväisyyteen, itsearvostukseen ja ulkoiseen
olemukseen. Nämä taas voivat välillisesti vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, oppimistuloksiin tai
menestymiseen työmarkkinoilla.
Vaikutukset voivat olla tietoisesti tavoiteltuja.
Ryhmätoiminnalla pyritään ensisijassa näihin ennakoitaviin vaikutuksiin. Toiminnalla voi tietenkin
olla myös muita kuin tavoiteltuja vaikutuksia. Ne
voivat olla luonteeltaan myönteisiä, neutraaleja
tai kielteisiä. Nämä ennakoimattomat vaikutukset, niihin varautuminen ja niiden reflektointi
ovat ryhmätoiminnan erityisenä haasteena.
Vaikutukset voivat olla nuoreen ja hänen lähiympäristöönsä liittyviä tai laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, paikallisia tai yleistettäviä,
määrällisiä tai laadullisia, lyhyt- tai pitkäkestoisia.
Kun arvioidaan ryhmätoiminnan vaikuttavuutta,
on tarkasteltavana toiminnan kyky saada aikaan
erilaisia toivottuja vaikutuksia.
Vaikutusten kuvaaminen. Toiminta
siis aiheuttaa ryhmässä ja ryhmäläisissä erilaisia vaikutuksia, joita voidaan tehdä näkyviksi ja
tarkastella arvioiden. Toisaalta ryhmätoiminnan vaikutuksille voidaan helposti asettaa kohtuuttomia odotuksia. Voidaan esimerkiksi toivoa ryhmätilassa näkyneen ilon ja eloisuuden

välittömästi muuttuvan nuoren parantuneeksi
opiskelumotivaatioksi. Tai voi olla kiusaus edellyttää muutaman ryhmäkokoontumisen jälkeen
merkittäviä ja pysyviä muutoksia nuoren arjen
hallinnan taidoissa. Myös voidaan edellyttää,
että ryhmätoiminnan aikana - tai jopa ennen
sitä - pystyttäisiin näyttämään toteen tulevaisuudessa mahdollisesti saavutettava hyöty.
Ryhmätoiminnan käytännön arviointia saattaa
helpottaa tarkastelun jakaminen neljään osakäsitteeseen, jotka ovat a) reaktio, b) oppiminen, c)
muutos ja d) hyöty.
Reaktiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä
niitä välittömiä vaikutuksia joita ryhmätoiminta on siihen osallistuneissa aiheuttanut. Näitä
voivat olla kokemukset, elämykset, uudet ajatukset, kysymykset, tunnelmat ja vaikutelmat.
Oppimisella tarkoitetaan tässä yhteydessä
niitä tietoja, taitoja, näkökantoja tai osaamista,
joita toimintaan osallistuneet nimeävät ryhmätoiminnan kuluessa oppineensa. Opitulla voidaan tarkoittaa jotakin täysin uutta ja ennenkokematonta, mutta myös jonkin jo tiedossa
tai käytössä olleen olennaista muuttumista tai
uudelleenaktivoitumista. Yksittäisen ryhmätoiminnan aikana ja välittömästi sen jälkeen on
kohtuullista tavoitella vain kuvausta pintaoppimisesta ja erilaisista herätteistä sekä toisaalta
ennakointia tulevasta. Varsinaista oppimisen
kuvausta kannattaa tavoitella vasta ryhmätoiminnan jatkumisen aikana tai sen jälkeen.
Muutoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä
opitun kokeilun ja käyttöönottamisen vaikutusta omaan elämään, arjenhallintaan, käytäntöihin, ympäristöön. Ryhmätoiminnan aikana ja
välittömästi sen jälkeen on aiheellista tavoitella vain ennakointia mahdollisesti toteutuvasta
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muutoksesta ja suunnitelmia muutoksen mahdollisuuksien lisäämisestä. Varsinainen muutos
on usein toteennäytettävissä vasta ryhmätoiminnan jälkeen.
Hyödyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä
etuja tai haittojen vähenemisiä, jotka voidaan
olettaa aiheutuneeksi siitä muutoksesta, jonka
ryhmätoiminnan kuluessa alkanut oppiminen
on mahdollistanut. Hyöty voi olla luonteeltaan
määrällistä tai laadullista. Sen kuvaamista ei
kannata tavoitella välittömästi ryhmätoiminnan
jälkeen. Sen sijaan saatavia hyötyjä ja estyviä
haittoja voi ja kannattaa ennakoida ja pyrkiä
varmistamaan jo ryhmätoiminnan aikana.
Toimintajakson ja toimintakokonaisuuden arviointi. Ryhmätoiminnan arviointi
tapahtuu kahdella tasolla: toisaalta tarkastellaan kutakin yksittäistä toimintajaksoa ja toisaalta näistä jaksoista koostuvaa toimintakokonaisuutta. Toimintakokonaisuus voi myös
olla osa jotakin laajempaa kokonaisuutta, kuten
uutta työmuotoa, kokeilua, hanketta, ohjelmaa
tai vastaavaa. Emme kuitenkaan käsittele tätä
ylätasoa ja sen mahdollisia vaatimuksia.
Haluamme rohkaista ohjaajia etsimään työhönsä soveltuvia malleja ja käytäntöjä ja kehittämään juuri omaan käyttöön sopivia menetelmiä.
Haaste ei ole suurensuuri: helpoimmat ja halvimmat arviointityökalut ovat kynä, paperi, hyvät
kysymykset ja tilan antaminen vastauksille!
Yksittäistä ryhmätoimintajaksoa arvioidaan ohjaajan ohjaamana purkukeskustelussa.
Arvioinnissa verrataan jakson toteutuneen ohjelman aiheuttamia reaktioita ja ennakoitua oppimista suhteessa jakson aluksi määriteltyihin
tavoitteisiin. Arvioinnin menetelmänä kannattaa
keskustelun lisäksi - ja joskus sen sijaan - käyttää

toimintaa, luovan toiminnan tuotoksia, kirjallista
jälkiarviointia ja muita vastaavanlaisia menetelmiä. Ohjaaja tekee ryhmän purkukeskustelusta
muistiinpanot ja huolehtii tuotosten tallentamisesta säilyttämällä tai kuvaamalla.
Ohjaajat arvioivat päättynyttä toimintajaksoa
omassa reflektiokeskustelussaan. Tämä keskustelu kannattaa käydä joko välittömästi jakson
jälkeen tai viimeistään seuraavana päivänä. Keskustelun tueksi voi laatia muistilistan keskeisistä asioista, jotka tulisi huomioida. Toisaalla tässä
materiaalissa kuvaillaan käyttämäämme ryhmäpäiväkirjaa. Se tai vastaava dokumentti kirjoitetaan ohjaajien reflektiokeskustelussa.
Ryhmästä tekemiensä havaintojen lisäksi ohjaajien kannattaa arvioida myös itse toimintaa
sekä omaa ja työparityötä. Kaikki muistiinpanot
on syytä kirjoittaa puhtaaksi mahdollisimman
pian: tiivis muistiinpanoteksti menettää merkityksiään yllättävän nopeasti. Puhtaaksikirjoitetut
dokumentit säilytetään tarkoituksenmukaisesti.
Muistiinpanot ja dokumentit voivat sisältää arkaluontoisia tietoja, joten niiden säilyttämiseen
ja asianmukaiseen hävittämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Yksittäisistä toimintajaksoista koostuvaa
toimintakokonaisuutta arvioidaan ryhmän
kanssa, ohjaajien kesken sekä yhteistyökumppanien kanssa. Muualla tässä materiaalissa on
käsitelty ryhmän lopettamista ja siihen liittyviä
ilmiöitä. Toimintaa arvioivat työtavat kannattaa
istuttaa osaksi ryhmän toiminnan lopetusta.
Kannattaa myös huomata, että ryhmän loppumiseen usein liittyvät ahdistuksen, katkeruuden
ja haikeuden tunteet saattavat värittää ryhmältä saatavaa arviointitietoa.
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Toimintakokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan yksittäisten toimintajaksojen arvioinnit.
Kokonaisuuden arviointi tapahtuu ohjaajan ohjaamissa purku- ja arviokeskusteluissa, joissa
ryhmäläiset arvioivat, joko itsenäisesti tai yhtenä
ryhmänä, toiminnan aikana kokemaansa ja oppimaansa. Tätä arviointia tehdään suhteessa alkuperäisiin ja kokonaisuuden aikana mahdollisesti
tarkentuneisiin tavoitteisiin. Keskustelun lisäksi
kannattaa käyttää toimintaa, toiminnan tuotoksia, kirjallista jälkiarviointia ja vastaavanlaisia menetelmiä. Ohjaaja tekee loppuarviokeskustelusta
muistiinpanot ja huolehtii tuotosten tallentamisesta säilyttämällä tai kuvaamalla.

Ohjaajat arvioivat ryhmää ja ryhmäläisiä toimintakokonaisuuden aikana kerääntyneen arviointitiedon avulla. Myös tämä arviointi tapahtuu
suhteessa alkuperäisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin
sekä niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Ohjaajat
arvioivat myös omaa ja työparityötä, itse toimintaa, prosessia, yhteistyötä ja vastaavia toimintakokonaisuuteen vaikuttaneita tekijöitä. Kokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan ryhmän
lisäksi kaikkien ryhmätoiminnan toteuttamiseen
osallistuneiden toimijoiden kokemukset ja näkemykset.
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Osa 2
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Erään ryhmän vuosi
Syksyllä ammatillisten oppilaitosten aloitettua lukuvuotensa kokoontui ryhmä nuoria oppilaitoksensa asuntolan pienessä kerhotilassa. Oli määrä aloittaa lukuvuoden kestävä säännöllinen ryhmätoiminta, jota ohjaamassa oli kaksi ohjaajaa. Kerhotila oli pienehkö, mutta hyvin varusteltu. Siellä oli pieni keittiö ja juuri
ryhmälle riittävä ruokapöytä. Pieni oleskelunurkkaus oli varustettu kulmasohvalla ja pöydällä.
Ryhmän jäsenet olivat nuoria miehiä. Osalla
heistä oli vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta, osalla vaikeuksia hahmottaa asioita tai
keskittyä. Heitä yhdisti paitsi opiskelu samassa
oppilaitoksessa, myös halu lähteä mukaan ryhmätoimintaan opiskelemaan elämässä tarvittavia taitoja. Kukin otti kulmasohvalta paikkansa;
sopivan etäältä muista, hartiat suojaavasti luimussa.
Nuoren miehen parempi arki. Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmällä oli tavoitteena tutustua ja hankkia tietoa jäsentensä
vahvuuksista, toiveista ja tarpeista. Ryhmä teki
pienen kävelyretken kaupungin korkeimmalle
paikalle, josta avautui näkymä yli koko kaupungin. Paikalla ryhmä keitti kahvit retkikeittimil-

lä. Kahvinkeitto ulkona oli monelle uusi taito.
Kahvin kiehuessa katseltiin maisemaa. Ohjaajat
virittivät vapaamuotoista keskustelua ja kysymyksiä maisemaan viitaten: Missä asut? Missä
on kotisi? Asutko juuri nyt paikassa jota pidät
kotinasi? Mitä tuttuja paikkoja näet? Kuinka hyvin tunnet tätä kaupunkia? Mihin haluaisit viedä
tämän ryhmän? Aihe oli turvallinen ja kaikkia
koskeva, ja ryhmäläiset lähtivät keskusteluun
mukaan melko innokkaasti. Paikallistuntemusta
jaettiin positiivisen ylpeänä. Osa ryhmäläisistä
oli muuttanut paikkakunnalle muualta.
Tämä pieni tuokio tuotti paljon tietoa ryhmäläisten käsityksistä ja tiedoista koskien kyseessä
olleen kaupungin merkittäviä paikkoja ja palveluita. Se synnytti ituja oman kodin olemuksen
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pohdinnalle. Lisäksi tuokio kertoi ryhmäläisten
mielenkiinnon kohteista sekä halusta ja kyvyistä
ottaa niitä esille ryhmässä.
Kahvinjuonnin lomassa ohjaajat avasivat keskustelun ryhmän tarkoituksesta. He tiivistivät
tarkoitukseksi elämässä tarvittavien taitojen
harjoittelun ja uusien oppimisen. Keinoksi he
mainitsivat toiminnan. Toiminnan sisältöjen
suunnittelu olisi ryhmän ensimmäinen isompi
tehtävä. Ryhmää yhdistäviksi tekijöiksi ohjaajat
mainitsivat ryhmäläisten iän, elämäntilanteen ja
olettamuksen mahdollisuudesta hyötyä ryhmätoiminasta.
Kerhotilassa ohjaajat kyselivät ryhmäläisiltä
heidän harrastuksistaan ja haaveistaan. Vastauksien antaminen ei ollut aivan helppoa, mutta
rauhallisella ja tilaa antavalla tavalla ohjaajat saivat jokaiselta ryhmäläiseltä vastauksen. Ohjaajat varmistivat jokaiselle mahdollisuuden tulla
kuulluksi ja ymmärretyksi. Mietinnän tulokset
koottiin fläppipaperille kaikkien nähtäville paitsi
kirjoittaen, myös yksinkertaisilla piirroksilla. Ryhmäläisten ja ohjaajien yhteisten keskusteluiden
tuloksena päädyttiin rakentamaan ryhmätoimintaa sukellusteeman ympärille. Asiaa mietittäessä
ja päätöstä tehtäessä ohjaajat ohjasivat nuoria
tarkastelemaan erilaisia tapoja tehdä porukassa
valintoja. Tapaamisen lopuksi yhteinen kerhotila
merkittiin tämän ensimmäisen tapaamisen tuotoksella, fläpillä, joka kertoi ryhmän toiminnallisista tavoitteista ja oppimistavoitteista.
Syyslukukauden aikana ryhmä kokoontui joka
toinen viikko. Oman tilan ottaminen kulmasohvalla alkoi toisaalta elää ja toisaalta vakiintua.
Ryhmäläiset vakiinnuttivat omat istumapaikkansa, mutta niistä oltiin valmiita tinkimään. Oman
sohvatilan rajoja nuoret koettelivat välillä pienel-

lä nahistelulla.
Sukellustavoitteen vuoksi erään ryhmätapaamisen aiheena oli uimahallissa käyntiin valmistautuminen. Ryhmäläiset selvittivät etukäteen,
paljonko hallikäynti maksaa ja miten sinne on
helpointa kulkea. Oma lukunsa oli selvittää, mistä nämä tiedot ovat saatavilla. Asiointipuhelun
soittamista harjoiteltiin yhdessä ja tehtiin lista
asioista, joihin tulee varautua asiapuhelua soitettaessa. Yhdessä ryhmäläiset sopivat, kuka ottaisi
asiakseen soittaa uimahalliin ja varata radan ryhmän käyttöön. Ohjaajat suuntasivat keskustelun
uimahallissa toimimiseen: kassalla asioiminen,
alennuskortin esittäminen, avaimen lunastaminen, vuorovaikutus, pukuhuoneessa toimiminen,
oma pukukaappi, pesuhuoneessa tarvittavat välineet, peseytyminen, siisteyden merkitys uimahallikäynnin yhteydessä ja yleisesti. Lisäksi listattiin
uimahallissa tarvittavia varusteita kuten peseytymisvälineet ja puhtaat vaihtovaatteet.
Itse uimahallikäynti sujui mallikkaasti hyvien
valmisteluiden avittamana. Ryhmäläiset ottivat
tuntumaa veteen ja tutustuivat sukelluksen ensimmäiseen perusvälineeseen, sukellusmaskiin.
Toiminta vedessä kertoi paljon kunkin ryhmäläisen motorisista valmiuksista ja suhteesta vesielementtiin. Se antoi ohjaajille viitteitä myös
kunkin halusta oppia ja kyvystä ottaa haasteita
vastaan.
”Gallo pinto con pollo” ja lisukkeet.
Aktiivisen nuoren miehen arkeen liittyy vahvasti ruoka. Erään tapaamisen aikana ryhmän haasteena oli suunnitella ateria, joka olisi ravitseva,
edullinen ja maukas. Ateriasta laadittiin ostoslista, arvioitiin määrät ja hinnat sekä suunniteltiin työnjako. Tämän jälkeen käytiin porukalla
kaupassa. Kaupassakäyntiin liittyi odottamatto-

53

mia käänteitä, joihin kaikki eivät olleet ennalta
varautuneet: vihannekset piti punnita, oli valittava tuote usean samanlaisen joukosta, kassalla
oli asioitava tuntemattoman myyjän kanssa…
Kaupassa asioimiseen liittyi monia haasteita,
joita tämä ryhmä lähti vastaanottamaan.
Ryhmä oli valinnut ruoan valmistettavaksi
alusta asti raaka-aineista. Osa valmistusohjeista
oli luettavissa pakkausten kyljistä. Parhaaseen
tulokseen päästiin, kun ryhmäläiset toisaalta
laittoivat omaa osaamistaan peliin ja opettivat
toisilleen sen, minkä itse osasivat, toisaalta tarttuivat rohkeasti toimeen asioissa, joita eivät vielä

osanneet. Ruoka valmistettiin ja syötiin yhteisen
pöydän ääressä. Lopuksi ryhmäläiset siivosivat
jäljet. Lisäksi mietittiin, mitä ylijääneelle ruoalle
voi tehdä? Kannattaako itsekseen asuvan tehdä
isompi määrä ruokaa kerralla ja syödä siitä useampi ateria..?
Sukellus on laji, joka vaatii fyysistä kuntoa ja
terveyttä. Ryhmätapaamisissa käytiin lenkillä ja
kuntosalilla sekä keskusteltiin terveistä elintavoista yleisemmälläkin tasolla. Ryhmäkeskusteluissa käsiteltiin ulkoliikuntaan ja muuhunkin
ulkoiluun varustautumista eri vuodenaikoina.
Toiminnan aiheuttama väsymys, nälkä ja maitohappokivut siivittivät keskustelua levon, ravinnon ja omasta terveydestä huolehtimisen merkityksistä nuoren miehen elämässä.
Syksyn aikana ryhmätapaamisissa pysähdyttiin
pari kertaa kokoamaan matriisia kaikesta mitä
ryhmä oli tehnyt. Toiminnasta otettujen valokuvien katselu auttoi ryhmäläisiä palauttamaan
mieliin syksyn kokemuksia. Ohjaajat kirjasivat
kaiken esille paitsi kirjoittamalla, myös piirtämällä yksinkertaisilla kuvilla. Sisältöä kertyi paljon.
Ryhmä halusi juhlia menestyksekästä syyskautta. Ohjaajien vetämänä pohdittiin erilaisia
tapoja viettää juhlaa. Käsittelyssä olivat erilaiset
perhejuhlat, kalenterijuhlat ja kavereiden kanssa
vietettävät juhlat. Ryhmä päätti, että tässä yhteydessä sopivin tapa juhlia olisi mennä yhdessä
ravintolaan syömään. Mutta minne? Seuraavaksi
mietittiin erilaisia ravintoloita, tehtiin listaa seudun ravintolatarjonnasta ja kartoitettiin ryhmäläisten ravintolakokemuksia. Lisäksi kerrattiin,
miten ravintolassa yleensä toimitaan. Tämän perusteella ryhmä teki valinnan ravintolasta, jonka
tarjonta, hintataso ja sijainti katsottiin sopivimmaksi. Jälleen ryhmä valitsi keskuudestaan henki-
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lön, jonka vuoro oli hoitaa asiaan liittyvä puhelu
ja varata pöytä.
Syyskausi päättyi juhlavasti ryhmän ja ohjaajien yhteiseen ravintolaruokailuun. Ryhmäläiset
arvioivat vielä ravintolan miljöötä, palvelua, ruoan laatua ja hintaa. Ravintola ei selvinnyt täysin
kritiikittä - ryhmäläisille oli kehittynyt silmää
osata vaatia rahalle vastinetta.
Minä ja me. Kevätkaudella ryhmätapaamisissa alettiin työstää kronikkaa ryhmän toiminnasta. Siihen koottiin ryhmän tuottamaa
materiaalia: ruokaohjeita, asiointiohjeita, muistikkaita liittyen asioiden hoitoon, raportteja
harrastuskokeiluista ja ryhmäläisten henkilökuvat. Henkilökuvat laadittiin parityöskentelynä siten, että jokainen sai haastatella jotakuta
ryhmäläistä ja myös tulla itse haastatelluksi.
Jokainen laati myös ”minä-mainoksen”, vetävän
myynti-ilmoituksen itsestään ja parhaista ominaisuuksistaan. Haastattelun ja minä-mainoksen pohjalta laadittiin jokaisesta henkilökuva
kronikkaan. Minä-mainoksen avulla ohjaajat ohjasivat nuoria tarkastelemaan henkilökohtaisia
vahvuuksiaan. Niiden näkyväksi tuloa auttoivat
havainnot kunkin omista, uusista henkisistä ja
ruumiillisista vahvuuksista, joita ryhmätoiminta
oli nostanut esiin.
Kevään merkkejä käytiin ihastelemassa ryhmätapaamisessa, jonka aikana kokeiltiin jousiammuntaa ja grillaamista ulkosalla. Toiminnan
avulla ryhmä pääsi pohtimaan ja vertailemaan
ravinnonhankintaprosessia, valmistustapoja ja
minimitarpeita muinoin ja nyt.
Kevään aikana toteutettiin seinäkiipeilyjakso
ja ryhmässä päästiin käsittelemään turvallisuuden, valintojen ja vastuun teemoja. Ryhmä valmistautui jaksoon tutustumalla ohjaajien avulla

kiipeilyvarusteisiin, harjoittelemalla kiipeilyn
varmistamista ja selvittämällä seudun seinäkiipeilytarjonnan. Ja taas ryhmäläiset valitsivat joukostaan uuden asiapuhelun soittajan varaamaan
aikaa. Kun seinäkiipeilyjakso oli toteutettu, sitä
reflektoitiin huolellisesti. Ryhmätoverin turvallisuudesta vastaaminen varmistamisen muodossa
oli ollut monelle ryhmäläiselle vahva kokemus ja
todellinen haaste.
Pinnan alle. Sukellusteema alkoi olla huipentumaa vaille valmis. Ryhmän sukellusoppaaksi hankittiin ohjaajien avustuksella pätevä
laitesukelluskouluttaja. Tutuksi tulleella asiointipuhelulla tämän kanssa sovittiin laitesukelluskokeilun toteuttamisesta ja varattiin koulutusja hallitilat.
Sukelluskouluttaja piti ryhmälle teorialuennon sukelluksesta, varusteista ja turvallisuudesta. Jokainen ryhmäläinen määritteli itselleen
tavoitteeksi huipentuman, johon halusi pyrkiä.
Ohjaajien tuella ryhmäläiset määrittelivät, että
ryhmän yhteinen tavoite on, että jokainen vuorollaan menee altaaseen ja pukee sukellusvarusteet ylleen. Kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu, on
jokaisen henkilökohtaisen tavoitteen ohjaamaa.
Laitesukelluskokeilu toteutui menestyksekkäästi.
Jokainen ryhmäläinen saavutti oman henkilökohtaisen tavoitteensa. Sukelluskokemuksia oli monenlaisia: jollekulle riitti kasvojen upotus veteen
ja laitteesta hengittäminen, toiselle riitti sukellus
altaan syvään päähän ja takaisin pohjaa pitkin
laitteesta hengittäen.
Sukelluskokeilun jälkeen ohjaajat ja ryhmäläiset keskustelivat kaikista sukellusteemaan liittyneistä tapahtumista sekä niistä opituista asioista.
Sukeltamiseen liittyvät taidot, tiedot ja uskallus
käsiteltiin hyvin tarkkaan. Ryhmäläisiä ohjattiin
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etsimään tapoja hyödyntää ja soveltaa opittuja
taitoja omassa arjessa. Harkitsevuus, päätöksen
teko, rohkeus, itselle tärkeiden asioiden huomaaminen ja niiden arvostaminen ovat eräitä hyvän
arjen kulmakiviä. Kulmasohvalla oleskelu ryhmätapaamisessa oli aivan erinäköistä kuin syksyllä.
Lusmuiset hartiat olivat auenneet ja kädet lepäsivät rehvakkaasti selkänojalla. Kipristynyt kyyristely oli vaihtunut rentoon nojaamiseen.
Asia on pihvi! Ryhmäläiset halusivat viettää ryhmätoiminnan päättäjäisiä jälleen hyvän
ruoan parissa. Tällä kertaa ruoka valmistettiin
itse huippuraaka-aineista. Lisäksi viimeiseen
tapaamiseen yhdistettiin räväkkä erityisteema,
joka oli esiintynyt syksyn alussa toimintatavoitekartoituksessa. Aiheeseen oli alustavasti tutustuttu jo yhtenä syksyn kuntoilukauden sisältönä. Kyseessä oli kamppailu-urheilu.
Ryhmä vietti päättäjäisiään nyrkkeilysalilla.
Aluksi ohjaajat vetivät kuntonyrkkeilyharjoituksen, jossa kerrattiin lajin perusasiat ja lämmiteltiin. Sitten halukkailla ryhmäläisillä oli mahdollisuus kokeilla otteluharjoitusta eli sparraamista.

Sparraajakaveriksi astui toinen ohjaajista, yli satakiloinen nyrkkeilyn harrastaja. Jokaisella ryhmäläisellä oli oma asiaankuuluva tehtävänsä: tarvittiin kulmamiehet, tuomarit, ajanottaja, kongin
soittaja… Kehään nousi todellisia yllättäjiä. Tapaus teki näkyväksi valtavaa voimaantumista; päätös olla nousematta kehään pystyttiin tekemän
nikottelematta ja häpeämättä, toisaalta kehään
nousi päättäväisesti ryhmäläisiä joiden ohjaaja
olisi kuvitellut jättäytyvän ulkopuolelle. Hiki virtasi ja tunnelma oli katossa.
Ryhmän päättäjäisilta jatkui juhlavan aterian
valmistuksella: kukin nuori paistoi sisäfileepihvin, yhdessä laitettiin valkosipulikermaperunat,
salaatti ja jälkiruoka. Aterian päätteeksi ohjaajat
jakoivat muistoksi todistukset toimintaan osallistumisesta ja uunituoreet painokset ryhmän
kronikasta. Yhdessä kohotettiin maljat komealle
ryhmälle.
Lukuvuodellinen toimintaa ja oppimista oli
päättynyt.
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Arjen hallinnan malli käytännössä
Seuraavassa esitellään esimerkkejä arjen hallinnan teemoista, joita toiminnan avulla voidaan käsitellä. Arjen
hallinnan mallin teemat voivat vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä. Nuoren vielä niukka elämänkokemus sekä
mahdolliset erityisominaisuudet voivat kuitenkin tehdä arjen pienistä asioista valtavia haasteita. Konkreettisten toiminnallisten haasteiden kohtaaminen edellyttää pohjimmiltaan samankaltaisten keinojen käyttöönottoa kuin arkielämän haasteidenkin.
Seikkailukasvatuksellinen lähestymistapa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tarkastella ja
kehittää nuoren arjenhallintaa. Toiminta tekee
näkyväksi ja konkretisoi samoja ilmiöitä, joita
arkielämässä tulee jokaista vastaan. Näiden ilmiöiden näkeminen ja niiden kanssa työskentely on tämän materiaalin keskeisin sisältö. Seikkailukasvatuksellinen toiminta tuottaa tietoa ja
havaintoja, joita voi tarkastella Arjen hallinnan
mallin avulla. Ilmiöitä voidaan käsitellä paitsi

konkreettisesti, myös metaforien kautta. Metafora on kielikuva, vertaus, jossa sama ilmiö
todentuu kahdessa erilaisessa asiayhteydessä,
ja näiden ilmiöiden välisten yhteneväisyyksien
vertailua voi kutsua metaforatyöskentelyksi.
Ryhmäläisten voi joskus olla vaikeaa ymmärtää
metaforia, jolloin oppimista voi rakentaa pienten ja suurtenkin käytännön tekojen vertailuun
ryhmätoiminnassa ja arjessa. Ohjaajan tulee
nähdä ryhmän ja yksilön arvo itse toiminnan
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arvon takaa.
Toiminnan sisältö voi olla melkein mitä tahansa; kyse on seikkailukasvatuksellisesta ja sosiaalipedagogisesta lähestymistavasta, jossa otetaan
yhdessä määritelty, ryhmäläisten tarpeista ja
toiveista nouseva haaste vastaan. Haaste voi olla
uuden taidon oppiminen tai jonkin elämyksellisen toimintakokonaisuuden toteuttaminen. On
olennaista, että toimintaan osallistuva ryhmä on
mahdollisimman suuressa roolissa toimintasisällön valinnassa.
Toiminnan tavoitteet liittyvät arjen hallinnan
tukemiseen. Niiden ei tule olla ulkopuolelta saneltuja, vaan ryhmän itsensä määrittelemiä. Kodin ylläpidon teemoja saattavat olla esimerkiksi
ruuanlaiton tai rahan käytön harjoittelu. Uuden
harrastuksen löytäminen voi olla myös toivee-

na. Haasteena on saada ryhmä ymmärtämään
toiminnan ja sen ilmiöistä keskustelun, reflektoimisen, yhteys heidän oman arjenhallintansa
kehittymiseen. Tämä ymmärrys todennäköisesti syvenee ryhmän toimintaprosessin edetessä,
ja tavoitteiden tarkistaminen onkin paikallaan
säännöllisesti.
Arjen hallinnan mallia ja sen osa-alueita on kuvailtu tämän materiaalin viitekehysosassa. Seuraavassa esittelemme tiiviisti joitakin osa-alueiden keskeisiä teemoja ja teemojen käsittelyssä
hyödyllisiä toimintamuotoja ja keskusteluaiheita.
Erilaisia toimintamahdollisuuksia arjenhallinnan
taitojen oppimiseksi kuvailemme myöhemmin
tarkemmin omassa luvussaan.
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Arjen hallinnan teemoja:
Sisäisen kodin teemoja:

Fyysisen kodin teemoja:

ӽӽ historia, omat juuret
ӽӽ haaveet, suunnitelmat
ӽӽ arvot
ӽӽ uskallus, rohkeus
ӽӽ päätökset
ӽӽ turvallisuus

ӽӽ oma tila
ӽӽ yhteinen tila
ӽӽ tilan haltuunotto
ӽӽ oman ja ryhmän reviirin muodostaminen
ӽӽ kodin perustaminen, perushankinnat
ӽӽ liikkuminen lähiympäristössä
ӽӽ liikkuminen luonnossa
ӽӽ lähiympäristön tunteminen
ӽӽ kotiseutu, -maa, -maanosa, -planeetta

Vuorovaikutuksen teemoja:

Kodin ylläpidon teemoja:

ӽӽ ryhmässä toiminen
ӽӽ ystävyys ja seurustelu
ӽӽ ongelmanratkaisutaidot
ӽӽ avun pyytäminen, saaminen ja antaminen
ӽӽ perhe, suku
ӽӽ asiointi
ӽӽ yksinäisyys, riippuvaisuus
ӽӽ itsenäisyys
ӽӽ viestintätaidot
ӽӽ mielipiteiden muodostaminen ja ilmaiseminen
ӽӽ päätöksenteko
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ӽӽ aika, ajankäyttö
ӽӽ ravinto
ӽӽ raha
ӽӽ työ, opiskelu
ӽӽ terveys
ӽӽ hygienia
ӽӽ lepo
ӽӽ arki ja juhla
ӽӽ harrastaminen
ӽӽ palveluiden käyttö

Arjen taitoihin liittyviä toimintoja:
Sisäinen koti:

Fyysinen koti:

ӽӽ suhde- ja verkostokartat
ӽӽ sukupuu, elämänviiva
ӽӽ MINÄ-mainos
ӽӽ valokuvatyöskentely
ӽӽ ryhmäkirstun tai -lokikirjan täyttäminen
ӽӽ kronikan tai vastaavan laatiminen
ӽӽ historialliset aiheet, perinteet
ӽӽ tutustumiskäynnit
ӽӽ primitiivitekniikat
ӽӽ henkilökohtaiset haasteet ja niihin vastaaminen
ӽӽ haaveilu ja suunnitelmien tekeminen,
tulevaisuuden muistelu

ӽӽ suunnistus kaupungilla ja maastossa,
tutustuminen eri alueisiin, palveluihin,
kulttuurikohteisiin
ӽӽ leiriytymistaidot ja leirirakennelmat
väliaikaisena fyysisenä kotina: tulisija,
majoitteet, riuku, vesihuolto
ӽӽ keskusteluteema: kodin perushankintojen listaaminen, käsittely ja vertailu
ӽӽ kodin perustaminen, asumismuodot,
muuttaminen
ӽӽ fyysisen tilan merkitseminen ryhmän
tuotoksilla

Kodin ylläpito:

Vuorovaikutus:
ӽӽ asiapuheluohje
ӽӽ asiointiohje
ӽӽ keskusteluteemoja: ihmissuhteet,
tavoitteiden asettaminen, kokemusten
jäsentäminen, haasteet
ӽӽ erilaiset päätöksentekotavat yhteisössä
ӽӽ valintojen tekeminen: valintaperusteiden
määrittely ja vaihtoehtojen puntarointi
ӽӽ ryhmän ilmiöiden ja tapahtuminen käsittely, reflektio
ӽӽ vuorovaikutus-, luottamus- ja ongelmanratkaisutehtävät
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ӽӽ ruokasuunnittelu, ostoslistan teko,
hinta-arviot, kaupassa käynti, arvion ja
toteutuneen vertailu, ruoanlaitto, syöminen ja tiskaus
ӽӽ ryhmän toiminnan suunnitelmien tekeminen ja esilläpito
ӽӽ ajankäyttö: kalenterin käyttö, erilaiset
muistamisen tekniikat
ӽӽ tutustuminen erilaisiin harrastuksiin
ӽӽ tutustuminen opiskelupaikkoihin ja
työpaikkoihin
ӽӽ henkilökohtainen hygienia; peseytyminen, vaatteiden puhtaus
ӽӽ kodin puhtaanapito; jätteiden lajittelu ja
siivoaminen
ӽӽ opiskelun ja työnteon hyvät ja huonot
puolet

Pitkäkestoisen ryhmätoiminnan
kaari
Seuraavassa esitellään eräs kehys pitkäkestoisen ryhmätoiminnan toteuttamiselle. Jokainen ryhmä on erilainen; ryhmä muodostuu yksilöistä omine tarpeineen ja toiveineen. Ryhmäläisiä yhdistävät yhteiset tavoitteet,
mutta jokaisella ryhmäläisellä on lisäksi henkilökohtaiset, esiintuodut tai piilossa olevat, tavoitteensa.
Ryhmän kaari muodostuu aina omanlaisekseen,
mutta seuraavassa esiteltyä tapaa voi soveltuvin osin pitää yhtenä pitkäkestoisen ryhmätoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
kehyksenä.

Ennakkoprosessi
Ryhmän valinnassa tulee huomioida ryhmäläisen mahdollisuus hyötyä toiminnasta sekä
käytännön mahdollisuudet osallistua ryhmän
toimintaan. Nuoren arkeen liittyvä opiskelu tai
työnteko voi asettaa rajoituksia osallistumisel-

le. Pitkät etäisyydet ryhmän tapaamispaikan,
kodin ja opiskelu- tai työpaikan välillä voivat
niin ikään rajoittaa osallistumista. Joissakin tilanteissa on olemassa valmis ryhmä, jolla on
tarve kehittää arjen hallinnan taitoja. Toisaalta
voi olla olemassa tarve ryhmätoiminnalle, johon osallistujat valitaan suuremmasta joukosta.
Tärkein seikka kuitenkin lienee nuoren oma
motivoituminen ryhmätoimintaan. Ryhmän lähtökohdat ovat merkittävästi paremmat, jos jokainen ryhmäläinen osallistuu motivoituneena
ja omasta tahdostaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvan ryhmätoiminnan kääntöpuolena on, että
nuoren on helpompi jättää ryhmä kesken pro-
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sessin. Jos nuorelle muodostuu kuva, että ryhmätoiminta on pelkkää hauskanpitoa ja helppoja
elämyksiä, saattaa hän jättää sen kesken hetken
tylsistymisen takia. Tämän vuoksi ryhmän perustehtävä tulee tehdä nuorelle selväksi valintatilanteessa, ja nuorten rooli varsinaisessa tavoitteenasettelussa on pidettävä ykkösenä.
Pakolla kasatun ja johonkin muuhun kuin vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvan ryhmän käynnistäminen voi olla hankalaa. Ryhmä
saattaa muodostaa vahvankin vastarinnan.

Ensimmäinen
tapaaminen
Toisilleen osin tai täysin tuntemattomista ihmisistä koostuvan ryhmän ensimmäinen tapaaminen on yleensä jotakin aivan muuta kuin mihin
ohjaaja on varautunut. Ohjaajan ei kannata säikähtää, vaikka ensitapaaminen ei vastaa hänen
odotuksiaan. Aloittavalle ryhmälle on tyypillistä syvä hiljaisuus tai vaihtoehtoisesti koheltaminen. Ryhmän jäsenet haistelevat ilmapiiriä
ja omaa alustavaa paikkaansa ryhmässä. Alussa
ohjaajalla voi olla täysi työ saada ryhmäläisistä
mitään irti, mutta jään murruttua voi olla täysi
työ pitää ryhmä aisoissa.
Perustehtävän ja tavoitteen pitäminen kirkkaana mielessä helpottaa ohjaajaa silloinkin, kun
tuntuu että suunnitellut rakenteet sortuvat.
Alkuvaiheen kuohunnan jälkeen alkaa ryhmän
tasoittuminen; joskus hidas sellainen, toisinaan
nopeampi. Ryhmällä voi olla näennäisesti tai oikeastikin suuria käynnistysvaikeuksia. Kuohunta
saattaa jatkua pitkään.

Ohjaajan on huolellisesti valmistauduttava
nuoren kysymykseen: ”Miksi minä olen tässä
ryhmässä?”. Tämä kysymys olisi hyvä käsitellä
toiminnassa mukana olevien tahojen kanssa jo
ryhmää perustettaessa, jotta koko organisaation
tasolla olisi mahdollisimman yhtenäinen käsitys
ryhmän perustehtävästä. Lähtökohtaisesti tulisi
ottaa esille positiivisia tai neutraaleja yhdistäviä tekijöitä: ikä, asuinalue, elämänvaihe (koulun
päättäminen, itsenäistymisikä tms.), mahdollisuus
hyötyä toiminnasta tms.. Jos ryhmää yhdistää jokin muu yhteinen asia (diagnoosi, elämäntilanne,
perheen tilanne tai vastaava), asia tulee ohjaajan
toimesta ottaa esille ja varata asian käsittelyyn
riittävästi aikaa. Jos nuorille vääristelee tai valehtelee valintaperusteista, se haittaa ryhmän
toimintaa.
Ryhmän aloitustilanteessa on hyvä sopia ohjaajan johdolla ryhmässä toimimisen pelisäännöistä. Ohjaaja on huolehdittava, että muutama
täysin olennainen ja kattava sääntö kuten luottamuksellisuus, toisten huomioiminen, turvallisuus
ja halu oppia, tulevat kirjatuksi. Ryhmälle tulee
kertoa, että myös ohjaaja sitoutuu ryhmän sääntöihin. Yksityiskohtaisempia sääntöjä laaditaan ja
käsitellään ryhmän kanssa.

Toiminnallinen aloitus
Ryhmän kokoonnuttua yhden tai muutaman
kerran, on aika toteuttaa toiminnallinen aloitus, jossa ryhmä viettää intensiivistä aikaa keskenään yhteisen tekemisen parissa. Toiminnallisella aloituksella on monia tärkeitä tehtäviä. Se
kannattaa ajallisesti sijoittaa hyvin varhaiseen
vaiheeseen ryhmän elinkaaressa. Aloitusjakson
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tehtävänä on motivoida ryhmää, tutustua, luoda ryhmään turvallisuutta, virittää ryhmä suunnittelemaan tulevaisuuttaan ryhmänä, tarvittaessa pysäyttää.
Aloitusjakso luo henkistä toimintaympäristöä
tekemällä asioita näkyväksi ja tutustuttamalla
ryhmäläisiä toisiinsa. Se valmistaa ryhmää aitojen oppimistavoitteiden laatimiseen antamalla
ennakkotietoa ja onnistuneena lisäämällä ryhmän sisäistä turvallisuutta. Sen aikana voi toki
käynnistää myös fyysisen toimintaympäristön
rakentamisen ottamalla ryhmän haltuun jonkin
tilan, ryhmän yhteisen tilapäisen fyysisen kodin,
jonka ryhmä merkitsee omilla merkeillään ja josta käsin ryhmä toimii.
Toiminnallinen aloitusjakso voi sisältönsä haastavuuden osalta vaihdella turvallisen tuntuisesta
yhdessä nuhjaamisesta voimakkaan pysäyttävään
yhteiseen kokemukseen. Ohjaajalta vaaditaan
herkkyyttä aistia ryhmää parhaiten palvelevat
sisällöt ensimmäiseen toiminnalliseen jaksoon.

Ryhmän säännölliset
tapaamiset
Ryhmätoiminnalle asetettuja ja toiminnan aloitusvaiheen aikana tarkennettuja tavoitteita
kohti kuljetaan toiminnan ja reflektion kautta.
Tarvittaessa tavoitteita tarkistetaan ja päivitetään. Toiminnallisen jatkumon aikana ryhmä
kokoontuu säännöllisesti. Säännöllisyyttä ja
rakenteiden ylläpitoa helpottaa, jos kokoontumisaika on jollakin tavalla ennakoitavan kaavan
säätelemä (”joka toinen torstai klo 18”). Toiminnan ja ryhmän vakiintuessa helpottuu myös
ajallisten rakenteiden ylläpito.

Ryhmän säännöllisiin tapaamisiin kannattaa
sisältää välihuipentumia. Ne ovat palkitsevia kokemuksia, jotka päästävät ryhmän nauttimaan
työnsä tuloksista ja motivoivat jatkamaan. Välihuipentumat toimivat etappeina kuljettaessa
kohti päähuipentumaa. Välihuipentuvat voivat
myös mitata ryhmän valmiuksia suhteessa päähuipentuman vaatimuksiin. Välihuipentuma on
myös konkreettisempi ja välittömämmin saatava
hyöty kuin itse loppuhuipennus, joka ryhmätoiminnan alussa saattaa tuntua ryhmäläisestä hyvinkin kaukaiselta.

Loppuhuipennus
Loppuhuipennus on kiehtova ja motivoiva toiminnallisten tavoitteiden kohde, jonka eteen
ryhmä ja ohjaaja ovat tehneet töitä ja jota on
valmisteltu yhdessä. Huipennus on tapahtuma,
jonka ryhmä on alkuvaiheessa määritellyt toiminnalliseksi päätavoitteekseen.
Huipennukseen mennessä ryhmän pitäisi olla
hioutunut sellaiseksi, että se pystyy aitoon yhteistyöhön ja jossa jokaisen on turvallinen olla.
Huipennuksen pitäisi olla palkitseva kokemus
paitsi toiminnallisena henkilökohtaisena kokemuksena, myös voimakkaan positiivisena ryhmään kuulumisen kokemuksena. Ryhmäläisten
pitäisi voida tuntea olevansa tärkeä osa jotakin
merkittävää ja arvokasta.
Huipennuksen jälkeen ryhmää ei kannata lopettaa kuin seinään. Huipennus tuottaa arvokkaita kokemuksia, joita on syytä käsitellä ja reflektoida. Kokemukset voivat opettaa ryhmäläisille
ja yksittäiselle ryhmäläiselle paljon asioita, joita
voi hyödyntää arkielämässä. Kokemus yhteisen
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tavoitteen saavuttamisesta on hyvin merkittävä
paitsi ryhmän yhteisenä, myös yksilöllisenä kokemuksena. Huipennus sisältää usein myös yksilöllistä voimaistumista aiheuttavia kokemuksia.
Nämä kannattaa konkretisoida reflektion avulla,
ja johtaa niistä arkielämään soveltuvia päätelmiä.

Ryhmän päättäminen ja
jälkiprosessi
Ryhmän päättyminen voi olla henkisesti raskasta paitsi ryhmäläisille, myös ohjaajalle. Luopumisen tuska voi kertoa siitä, että ryhmä on
jäsenilleen merkittävä ja tärkeä. Ryhmän lopettamistyö tulee aloittaa ajoissa ja tietoisesti.
Ohjaaja voi suunnata ryhmässä käytäviä keskusteluita tulevaisuuden suunnitelmiin. Ryhmäytymistä vahvistavia harjoituksia ja toimintoja on

tarpeetonta ja mahdollisesti jopa haitallista toteuttaa tässä vaiheessa. Luopumisen teema on
tärkeä aihe käsiteltäväksi paitsi ryhmätoiminnan näkökulmasta, myös yleisesti.
Pitkäkestoisen ryhmätoiminnan aikana ryhmä
on luonut ainutlaatuista historiaa, jota ryhmän
ulkopuoliset eivät milloinkaan voi täysin ymmärtää. Tuo historia on ryhmän yhteistä omaisuutta.
Yhteisen historian muistelu ja käsittely antaa
vahvoja puitteita todellisen vertaistuen syntymiselle.
Ryhmätoiminnan kokonaisuus tuottaa valtavasti tietoa ohjaajalle ja ryhmäläisille: tietoa
omasta tavasta toimia erilaisissa tilanteissa, tietoa elämäntilanteesta, arvoista ja ryhmän ilmiöistä ja tavasta toimia. Jälkiprosessin tehtävänä on
huolehtia, että ryhmäläiset ja muut hyödynsaajat
saavat tämän tiedon hyödylliseen käyttöön.
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Toiminnalla oppimaan - seikkailu
kasvatuksellisia ryhmätoimintoja
Seuraavassa esitellään erilaisia toiminnallisia aihepiirejä sekä näkökulmia niiden kasvatukselliseen hyödyntämiseen nuorten kanssa tehtävässä ryhmätoiminnassa. Kaikissa toimintaan liittyvissä järjestelyissä ja suunnitelmissa tulisi huomioida ryhmän panos. Ryhmän tulee kantaa vastuuta tilavarauksien hoitamisessa, ruokasuunnittelussa, tarvikkeiden hankkimisessa. Ohjaaja ei tee asioita puolesta vaan yhdessä nuorten kanssa
heitä tukien ja ohjaten. On muistettava, että itse toiminta on vain väline arjen hallinnan taitojen opettelulle.
Seikkailukasvatuksen avulla opittavat taidot
voidaan jakaa kolmeen alalajiin: kovat taidot,
pehmeät taidot ja metataidot. Rajat taitoluokituksien välillä ovat varsin häilyviä ja niihin voi
suhtautua monesta näkökulmasta. Jaottelu voi
kuitenkin helpottaa taitojen oppimisen käsittelyä kun luodaan yhteyksiä toiminnallisen oppimisen ja arjenhallintataitojen välille.
Kovat taidot ovat helposti mitattavissa olevia
teknisiä taitoja. Näitä ovat esimerkiksi kyky ajaa
polkupyörällä, pilkkoa kasviksia, sitoa solmuja tai
ohjata venettä. Kodin perustamisen kovia taitoja
ovat muun muassa lampun ja verhojen asennus,

patterin ilmaaminen ja muuton jälkeinen siivous.
Pehmeät taidot ovat niin ikään mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät kognitiiviseen
toimintaan. Tällaisia taitoja voivat olla liikennesääntöjen osaaminen, kasvisten kypsennysajan
arviointi, tarkkaavaisuus varmistaessa tai navigoiminen. Kodin perustamisen pehmeitä taitoja
ovat muun muassa sähkösopimuksen tekeminen, perushankintojen suunnittelu ja toteutus ja
osoitteenmuutosten tekeminen.
Metataidot ovat vaikeimmin määriteltävä taitojen osa-alue. Se liittyy asioiden ja kokemusten
integrointiin ja soveltamiseen. Tärkeä metatai-
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to on ryhmätoiminnassa koettujen ja opittujen
asioiden soveltaminen omassa arjessa. Kodin
perustamisen metataitoja ovat muun muassa
päätöksen tekeminen omilleen muuttamisesta,
muuttotalkoiden organisoiminen ja kodin viihtyisäksi tekeminen.
Ryhmätoiminnan järjestelyt ja valmistelut ovat
usein samankaltaisia arkielämän vaatimusten
kanssa. Järjestelyissä kannattaa antaa ryhmälle
mahdollisimman suuri rooli. Metataidot (esim.
rohkeus, päättäväisyys, kieltäytymisen taito) ja
muut pehmeät taidot (esim. kommunikointi, organisointi), joita toiminta tuo esille, kehittää ja
vahvistaa, ovat täysin olennaisia arjen hallinnan
kannalta. Näiden yhteyksien näkeminen on koko
pitkäkestoisen ryhmätoiminnan punainen lanka.
Kaikki toiminnassa hankitut uudet kovat taidot
eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa arkielämään, mutta niihin liittyvät pehmeät ja metataidot useasti ovat.
Toimintasisältöjä suunnitellessa voi ohjaaja tarkastella henkilökohtaisia mielenkiinnon
kohteitaan tai erikoisosaamisalueitaan ja miettiä, löytyykö sieltä jotakin toiminnallisessa ryhmäprosessissa sovelluskelpoista aihepiiriä. Näin
ohjaajalle voi tarjoutua mahdollisuus yhdistää
huvi ja hyöty; joku saattaa haaveilla työskentelystä oman rakkaan harrastuksen parissa. Toiminnallisen ryhmäprosessin ohjaaminen voi olla
tällainen mahdollisuus.
Mahdollisuuksien mukaan toiminnassa voi
käyttää ulkopuolisia ohjaajia, jolloin ryhmän
omalle ohjaajalle jää enemmän mahdollisuuksia
ohjata ja havainnoida itse ryhmäprosessissa. Ulkopuolisen ohjaajan ohjaamisosaaminen saattaa
rajoittua itse toiminnan ohjaamiseen ilman ymmärrystä toiminnan kasvatuksellisista merkityk-

sistä. Silloin ryhmän oman ohjaajan pedagogiset
taidot korostuvat. Vaikka ryhmän omalla ohjaajalla ei olisi tarkkaa käsitystä käsillä olevan toiminnan käytännön sisällöistä ja ohjaamisesta, se
ei estä häntä hyödyntämästä aihetta. Ohjaaja voi
itse olla oppijana perehtymässä aiheeseen yhdessä ryhmän kanssa. Ohjaajan tärkein tehtävä
on ohjata ryhmää ja käyttää toimintaa ohjaamisen välineenä.
Lainsäädäntö ei ota kantaa monenkaan seuraavassa lueteltujen toimintojen ohjaamiseen tai
ohjaajapätevyyksiin. Kuitenkin juridinen vastuu
voi tulla kannettavaksi, mikäli sattuu onnettomuus ja kyetään osoittamaan että toimintaa on
ohjattu vajavaisin taidoin. Erilaiset lajiliitot ovat
määritelleet toiminnan ohjaamiseen liittyviä
taitoja ja auktorisointeja, joilla henkilö pystyy
osoittamaan taitonsa ohjata kyseessä olevaa toimintaa.
Toimintojen yhteydessä esitetään esimerkkejä
arjenhallintaa tukevista teemoista, joiden esiin
ottamiseen toiminta voi tuoda helpotusta ja
välineitä. Tavat ovat melko lailla yleispäteviä; ne
eivät ole millään tavalla sidottuja juuri johonkin
tiettyyn toimintaan. Toiminnan synnyttämien
tunteiden, ilmiöiden ja kokemusten käsittely eli
reflektointi ryhmän ja ohjaajan kesken on oppimisen kannalta täysin olennaista. Yhteydet arjen
hallinnan ja toiminnan synnyttämien havaintojen
välillä on puhuttava tai muulla tavoin työstettävä
auki ennen toimintaa, sen aikana tai ainakin sen
jälkeen.
Turvasuunnitelma. Ennen toiminnallista
jaksoa on huolehdittava, että jaksolle on laadittu tarkoituksenmukainen turvasuunnitelma.
Suunnitelman sisällöt vaihtelevat tapauskohtaisesti. Mitä vaativammasta toiminnasta on kyse
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ja mitä kauempana taajamista toimitaan, sitä
tarkempi tulee turvasuunnitelman olla. Turvasuunnitelma on kirjallinen dokumentti, jonka
tarkoitus on kartoittaa riskejä, ennaltaehkäistä vaaratilanteita ja onnettomuuden sattuessa antaa toimintaohjeita. Turvasuunnitelmaan
kirjataan ainakin olennaiset tiedot ryhmästä,
toiminta-alueesta ja sen sijainnista, riskianalyysi, lähimmän terveyskeskuksen ja sairaalan
aukiolot, yhteystiedot ja ajo-ohjeet. Mikäli
käytetään ulkopuolisia ohjaajia, tulee heiltäkin
vaatia asianmukainen turvasuunnitelma. Hyviä
vinkkejä turvasuunnitelman tekemiseen saa
Kuluttajaviraston julkaisusta ”Kuluttajaviraston
ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi”. Kyseinen julkaisu koskee ensisijaisesti ohjelmapalveluiden järjestäjiä ja kuluttajia,
mutta ohje on soveltuvin osin hyvänä apuna
muunkinlaisen ryhmätoiminnan turvallisuussuunnittelussa.

Tilan haltuunotto
Ryhmätoiminnan alkaessa on hyvä ottaa tietoisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti haltuun
tila, ryhmän tilapäinen koti, josta käsin ryhmä
toimii. Tila merkitään joillakin muodollisilla
tai epämuodollisilla merkeillä. Ryhmän jäsenet
valitsevat itselleen paikan, jonka voivat merkitä omilla merkeillään. Joku tykkää laittaa juomapullonsa ja kalenterinsa pöydälle, joku taas
takkinsa selkänojalle. Tällaiset tavat voivat olla
sattuman ohjaamia ja kummuta suoraan käytännön tarpeesta laittaa tavarat johonkin, mutta ne ovat kuitenkin tapoja tehdä eroa oman ja
toisen ihmisen tilan välille.

Ryhmä voi merkitä yhteisen tilansa monilla
eri merkeillä, kuten tuottamallaan tiedolla (esim.
fläppipaperit tai valokuvat) tai jollakin symbolisella ryhmää kuvaavalla esineellä. Mikäli tila ei
ole pelkästään ryhmän käytössä vaan sitä käyttävät muutkin henkilöt, saattaa merkit joutua
siivoamaan pois kokoontumisten välillä. Jonkin
yhteisen merkin esille nostaminen voi toimia
kokoontumisen aloittamisen merkkinä, jolloin
kenellekään ei jää epäselväksi kokoontumisen
alkaminen.
Ohjaamisesta. Tilan haltuunoton ei tarvitse välttämättä olla ohjattua. Se tapahtuu joka tapauksessa. Ohjaajan on hyvä kuitenkin tiedostaa
tämä tapahtuma ja tukea sen toteutumista. Ryhmän tietoon kannattaa saattaa, että tila on ryhmän käytössä ryhmätoiminnan loppuun saakka.
Tämä helpottaa oman paikan muodostumista ja
lisää turvallisuuden tunnetta.
Arjenhallinnan teemoja. Omasta kodista on tärkeää tehdä sellainen, että siellä viihtyy
ja voi tuntea olonsa turvalliseksi. Omaa tilaa
voi käsitellä suppeasti oman pulpetin kannalta
tai laajemmin oman reviirin kannalta. Voi kysyä, kuinka laaja on se reviiri (katu, kaupunginosa, kaupunki, maa, maanosa) jossa voi tuntea
olevansa kotonaan. Lisäksi voi käsitellä keinoja
merkitä oma reviiri sisäisessä merkityksessä ja
konkreettisestikin.
Tulevaa omaa kotia voi maalailla erikoisilla kysymyksillä, jotka johtavat jatkokysymysten kautta
konkreettisempiin suunnitelmiin. Miltä kodissasi
tuoksuu viiden vuoden kuluttua? Miksi? Miten
tilanteeseen on tultu? Onko tilanne hyvä? Jos ei,
miten se on vältettävissä?
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Harjoitteet, pelit ja leikit
Erilaiset harjoitteet, kuten ryhmäaloitteisuutta
vaativat ongelmanratkaisutehtävät, ryhmän yhteistoimintaa vaativat tehtävät tai pelit ja leikit,
ovat paljon käytettyjä tapoja aloittaa ryhmä.
Harjoitteet kehittävät erityisesti pehmeitä taitoja ja metataitoja. Harjoitteisiin toisinaan liittyvä riehakkuus ja hulluttelu sulattaa jäätä ryhmästä, mutta liikaa käytettynä voi viedä pohjaa
toiminnan rakentavuudelta. Murrosikäisen voi
olla vaikea heittäytyä mukaan peliin tai leikkiin.
Sopivan älyvapaa asetelma saattaa haastaa hänetkin mukaan.
Kilpailuasetelmaa tai paremmuuden hakua voi
olla hyvä välttää. Kilpailu tuottaa paitsi voittajia
myös häviön kokijoita. Kilpailu
lyö kiilaa ryhmän jäsenten välille
ja kiihdyttää ryhmän jakautumista
pienempiin osaryhmiin. Tehtävät
tulisi mieluummin ohjeistaa siten,
että ne ovat koko ryhmän yhteisiä ja edellyttävät kaikkien panosta. Toimintahaasteissa voidaan
kuitenkin joskus ja perustellusti

käyttää joitakin kilpailun elementtejä esimerkiksi ulkoisen paineen kuvaamiseksi. Kilpailu aikaa
vastaan voi olla toimiva ratkaisu. Tällöin painetta
lisäävä ja jouduttava tekijä tulee ryhmän ulkopuolelta eikä se henkilöidy kehenkään – paitsi
ehkä ohjaajaan.
Ryhmän jäsenille voi antaa lisätehtäviä tai edellyttää ennalta sovitun roolin mukaista toimintaa.
Sovittuja rooleja voivat olla toiminnan johtaja,
viestinviejä, arvioija, kokeilija, kyseenalaistaja, dokumentoija, kannustaja tai jokin vastaava. Rooleja ja tehtäviä voidaan vaihdella toiminnan aikana. Roolituksia ja lisätehtävien antoa ei kannata
käyttää kevein perustein: ne saattavat vahvistaa
ryhmäläisen kielteisiä käsityksiä itsestä ja omista
mahdollisuuksista.
On mahdollista liittää harjoitteisiin jonkin
toimintavalmiuden rajoittaminen. Yhden tai useamman ryhmäläisen mahdollisuuksia näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen tai liikkumiseen
voidaan sovitusti vähentää joko joltain osin tai
kokonaan. Tällaisella asetelmalla voidaan tavoitella uudenlaisia kokemuksia, uusia näkökulmia
ja muutoksia ryhmän sisäisessä dynamiikassa.
Toimintavalmiuksien rajoittaminen lisää muuten
helpon suorituksen vaativuutta ja yllätyksellisyyttä sekä aiheuttaa toisiin turvautumista ja riippuvaisuutta toisista.
Tämä saattaa luoda tarvetta luottamuksen kokemiseen ja turvallisuuden tuntemiseen. Aistirajoitukset voivat auttaa
herkistymään suhteessa ympäristöön
ja lähelläolijoihin. Aistien käyttöä rajoittamalla voidaan myös yrittää samaistua
muiden tunteisiin ja kokemuksiin. Rajoitteiden voittaminen toimintahaasteessa voi auttaa ryhmäläisiä löytämään
itsestään ja toisistaan uusia voimavaroja
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ja selviytymisen strategioita.
Ohjaamisesta. Mahdollisesta kevyestä
luonteestaan huolimatta harjoitteet, pelit ja leikit kannattaa miettiä tarkasti etukäteen. Tulisi
pohtia: mitä toiminnalla tavoitellaan? Miten toiminta ohjataan? Mitä siinä tulee huomioida? Ja
ennen kaikkea: miten toimintaa reflektoidaan,
jotta se tukee tavoitteita? Harjoitukset voivat
tuoda esiin yllätyksiä. Voi myös olla ettei ryhmä
syty toimimaan millään keinolla. Tämäkin vaihtoehto kertoo ryhmästä paljon.
Arjenhallinnan teemoja. Harjoitusten
leikkisä luonne voi tarjota mahdollisuuksia pohtia leikkisyyden ja vakavamielisyyden olemusta
laajemminkin. Mihin asioihin voin suhtautua leikkisästi? Mihin asioihin omassa elämässäni suhtaudun vakavasti? Mihin pitäisi tai voisi suhtautua
leikkisämmin tai vakavammin?
Harjoitteet tuovat esille ryhmäläisten tapoja
kommunikoida toisten kanssa ryhmässä. Vuorovaikutustaitoja pääsee ja joutuu käsittelemään
harjoitteiden yhteydessä. Varsinaisen toimintatavoitteen ollessa luonteeltaan sellainen, että
epäonnistuminen tai tehtävän keskeytyminen ei
vaaranna turvallisuutta tai hyvinvointia, on turvallista kokeilla erilaisia rooleja ryhmässä
Harjoitteisiin luotu asetelma voi toimia metaforana mistä tahansa ilmiöstä. Ryhmä noudattaa samantyyppisiä selviytymisstrategioita niin
rakennetussa kuin olosuhteiden sanelemassa
ongelmatilanteessa. Rakennetussa asetelmassa
tämä on usein turvallisempaa.

Tarinat ja
mielikuvitukselliset teemat
seikkailun kehyksenä
Itse toiminta saa mukavasti jännettä ja sisältöä,
kun se sidotaan johonkin tarinalliseen teemaan.
Tarinalla ei tarvitse olla valmista käsikirjoitusta.
Parhaimmillaan se alkaa elää ja kehittyä ryhmän
sisällä. Taitava ohjaaja osaa ruokkia ryhmän
mielikuvitusta ja sitoa toimintaa käsillä olevaan
teemaan. Sidokset voivat olla löyhiäkin, mutta
silti ne jäntevöittävät toiminnan kaarta.
Tarinalliset teemat palvelevat parhaiten lapsiryhmiä. Asiateemat sopivat paremmin varttuneemmille. Asiateemat voivat liittyä johonkin
ajankohtaiseen aiheeseen tai vaikka ihan suoraan
elämänhallinnan alueille. Toisinaan teeman valinnassa voi heittäytyä tajunnanvirtaan ja olla hyvinkin luova. Riittävän älyvapaa teema voi haastaa
mukaan murrosikäisen, voimakkaasti vastustavan
ryhmän.
Mielikuvituksellinen tarina kehyskertomuksena voi lisätä tehtävän vaativuutta ja mielenkiintoisuutta. Kehyskertomuksen avulla voidaan
perustellusti ottaa käyttöön uusia rooleja ja aktivoida niiden mukaista toimintaa. Mielikuvitustarina myös mahdollistaa turvallisen ja hyväksyttävän tavan antautua toiminnan imuun tai välttää
sitä juuri osallistujan omien tarpeiden mukaan.
Kehyskertomukset saattavat osallistujissa herättää myös ajatuksia toiminnan lapsellisuudesta tai
aliarvioiduksi tulemisesta. Ryhmäläiselle voi kielellisten tai hahmottamisen erityispiirteidensä
vuoksi olla hankalaa omaksua kehyskertomuksen edellyttämiä asetelmia ja oletuksia. Kehyskertomuksen epäselvä käyttö voi tällöin haitata
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haasteen ymmärtämistä ja aiheuttaa tarpeetonta
turhautumista.

Varjoteatteri
Draaman muoto, jossa asioita tehdään näkyväksi varjoilla, tarjoaa helpomman tavan näyttää asioita omalla keholla kuin perinteisempi
draama. Pingotetun valkoisen kankaan taakse
sijoitetaan jokin terävä valonlähde kuten piirtoheitin. Valonlähteen ja kankaan väliin sijoittuneet ihmiset tai esineet luovat kankaalle varjon,
joka näkyy terävänä siluettina toisella puolen
kangasta, paljastamatta kuitenkaan esimerkiksi varjon tekijän ilmeitä. Varjoille voi laatia
vaikkapa värillisiä taustoja piirtoheitinkalvolle, joka sijoitetaan valonlähteen eteen. Varjon
voi luoda millä tahansa esineellä tai vaikkapa
paperista leikatulla muodolla, jonka kokoa voi
säädellä muuttamalla etäisyyttä valonlähteestä.
Musiikki on hyvä väline tunnelman luomiseen
ja ohjailuun.
Ohjaamisesta. Varjoteatterin ohjaaminen
ei välttämättä vaadi varsinaista draamaosaamista. Mielikuvitus, rohkeus ja tilanteeseen heittäytyminen edesauttavat onnistuneen ja antoisan
varjoteatterisession syntyä. Etukäteen kannattaa
toki miettiä, mitä toiminnalla haetaan. Kannattaa
lämmitellä ja virittäytyä ennen varsinaista työskentelyä; varjon erilaisiin mahdollisuuksiin kannattaa tutustua vapaamuotoisesti.
Arjenhallinnan teemoja. Arjessa tulee vastaan päivittäin vuorovaikutustilanteita.
Osa näistä tapahtuu tuntemattomien ihmisten
kanssa. Kodin ylläpito vaatii yhteydenottoja.
Työhönottohaastattelu voi olla hyvinkin vaativa

vuorovaikutus- ja esiintymistilanne. Esiintymiseen voi ottaa tuntumaa pienin, turvallisin askelin näyttämällä asioita varjollaan. Esiintymisen
teemaan sopii varjoteatteri mitä parhaiten.

Ruoanlaitto
Syöminen on perustarve, joka yhdistää aivan
kaikkia ihmisiä. Eräs tapa aloittaa uusi ryhmä
on laatia ruokalista, johon kirjataan kaikkien
lempiruoat, inhokkiruoat ja mahdolliset allergiat. Ruokakeskustelu avaa helposti ryhmän keskinäisen kanssakäymisen. Se on aiheena tärkeä
ja olennainen, mutta niin normaali aihe, että
siihen on jokaisella jokin kanta, jota ei välttämättä tarvitse edes sen suuremmin perustella.
Ohjaamisesta. Pienet teot ja oivallukset
ovat ruoanlaitossa arvossaan. Ohjaajan työn
kannalta olisi usein helpompaa tehdä asioita
ryhmän puolesta. Ruoanlaitto, joka usein on aikuiselle tuttua rutiinia, voi houkuttaa hoitamaan
hommat käden käänteessä itse. Pitää kuitenkin
pyrkiä malttamaan mielensä ja ohjata ryhmäläiset itse tekemään ja oivaltamaan. Ruoan suunnittelu, hinta-arvion tekeminen, kaupassakäynti,
pilkkominen, kypsentäminen, kattaus, ruokailu ja
jälkien siivoaminen sisältävät paljon pieniä asioita, joiden oivaltaminen tuottaa oppimista.
Arjenhallinnan teemoja. Ruoanlaitto oikeista raaka-aineista tai puolivalmisteista
maasto-olosuhteissa saattaa rohkaista ruoanlaittoon myös kotioloissa: ”Kun pystyn tähän näissä
oloissa, miksi en pystyisi juoksevan veden ja hellan ääressä?” Ruoanlaitossa voi oppia useita kovia taitoja, jotka tukevat kodin ylläpitoa suoraan.
Hyvän ja terveellisen ruoan arvostaminen ja
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valmius vaivannäköön sitä saadakseen on metataito, jonka ryhmän yhteinen ruoanlaitto voi jäsenilleen opettaa. Rahankäyttö tulee väistämättä
käsittelyyn ruoanlaiton yhteydessä. Joutuuhan
jokainen jossakin vaiheessa elämäänsä käyttämään rahaa saadakseen ravintoa. Isolle porukalle
tehdyn ruoan raaka-ainekulujen vertaaminen saman joukon ruokailukuluihin eineksillä tai ravintolassa voivat tuottaa yllätyksiä.

Turvallisuus- ja
ensiaputaidot
Oikea toiminta erilaisissa poikkeus- ja vaaratilanteissa sisältyy taitoihin, joita jokaisen kansalaisen tulisi jollain tasolla hallita. Paitsi että erilaisten turvataitojen harjoittelu on hyödyllistä,
se voi tarjota kiehtovia haasteita. Tuliturvallisuus, vesiturvallisuus, katuturvallisuus, maas-

toturvallisuus ja ensiaputaidot ovat liitettävissä
kiinteäksi osaksi mitä tahansa toiminnallista aihepiiriä, joka aiotaan toteuttaa turvallisesti.
Virallisiin todistuksiin johtavia kursseja vetämään tarvitaan hyväksytty kouluttaja, mutta
mikään ei estä järjestämästä erilaisia ensiapu-,
etsintä tai pelastusharjoituksia. Kannattaa kuitenkin miettiä hyvin tarkkaan mitä tekee, ettei
harjoitus muutu todeksi. Harjoitusten aiheet voi
hakea ryhmän arkea lähellä olevista pienistä uhkista ja vaaranpaikoista. Ydinlaskeumalta suojautumisen harjoittelu ei välttämättä ole yhtä lähellä arkea kuin nyrjähtäneen nilkan kylmäensiavun
harjoittelu.
Turvallisuussuunnittelu on tärkeä osa ryhmätoimintaa. Hyvä käytäntö on, että ennen esimerkiksi leiriä ryhmä laatii yhdessä leirin turvasuunnitelman. Tämä lisää aidosti koko ryhmän
turvallisuutta, kun yhteinen tietoisuus turvallisuusasioista lisääntyy.
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Ohjaamisesta. Turva- ja ensiaputaitojen
harjoituttaminen saattaa houkuttaa ohjaajaa
järjestämään ryhmälle yllätyksenä tapaturmatai hätätilanneskenaarioita, joissa ryhmä ei heti
hoksaa että kyseessä on harjoitus. Tämänkaltainen vedättäminen voi viedä pohjan ryhmän
luottamuksesta ohjaajaan ja aiheuttaa jatkuvaa
varuillaanoloa. Lisäksi oikean onnettomuuden
sattuessa suhtautuminen siihen voi olla kuin suhtautuminen ”taas yhteen yllätysharjoitukseen”.
Jossakin tarkkaan rajatussa yhteydessä yllätyksenkin voi järjestää, mutta se on reflektoitava
erittäin huolellisesti. Yllätyksen järjestämisessä
on käytettävä hyvin suurta harkintaa.
Turvallisuustaitojen harjoittelu nostaa usein
keskusteluun ryhmäläisten kokemia erilaisia tapaturmia ja onnettomuuksia. Ne saattavat olla
luonteeltaan sellaisia, että pintaan nousee sellaistakin minkä voisi ryhmätilanteessa suoda pysyvän taka-alalla. Ohjaajan tulee vastata keskustelun pysymisestä tasolla, jolla ryhmäläisten on
turvallista olla ja estää keskusteluiden karkaaminen alueille, joiden käsittely uhkaisi ryhmäläisiä.
Arjenhallinnan teemoja. Fyysisen kodin
suunnittelussa tulee ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon. Mistä löytyy sammutuspeite ja
ensiapuvälineet? Osaanko kutsua palokunnan?
Kodin ylläpidossa voi joutua yllättäviin tilanteisiin, suuriin ja pieniin, joissa toimimista helpottaa
se, että asia on mietitty ja harjoiteltu etukäteen.
Suuri osa tapaturmista sattuu kotona. Kodin
turvasuunnittelu ei vaadi mahdottomia, mutta
jotakin perusasioita on hyvä miettiä etukäteen.
Turvallisuus- ja ensiaputaitojen harjoittelu lisää paitsi ryhmätoiminnan turvallisuutta, myös
valmiuksia ja rohkeutta auttaa vaarassa olevaa
tai loukkaantunutta lähimmäistä.

Melonta
Melottaessa liikutaan vesillä tavalla, joka vaatii
liikkujalta käytännön tekoja. Kanootti tai kajakki ei liiku, jos ei melo. Kanootti on ympäristönä
riisuttu ylimääräisistä virikkeistä ja se tarjoaa
mahdollisuuden pysähtymiseen ja ympäristön
tarkkailuun. Melontaretki kaupungin läpi kulkevalla joella sisältää valtavasti käsittelemisen
arvoisia elementtejä. Luonnonympäristöissä
tapahtuva melonta tarjoaa toisenlaisia elämyksiä. Olosuhteet saattavat yhtäältä tarjota kokemuksen selviytymisestä, toisaalta kokemuksen
rauhasta ja esteettisyydestä.
Melonta aihepiirinä ja oppimishaasteena sisältää runsaasti variaatioita. Melonnan turvallisuus
ja melontatekniikka lienevät näistä olennaisimmat. Aihepiiriä voi laajentaa pienin askelin tutustumalla erilaisiin kanootti- ja kajakkityyppeihin
sekä niiden käyttötarkoituksiin. Retkimelontaan voi sisältyä leiri- ja turvataitojen opiskelua.
Eräs tapa huipentaa pitkäkestoinen ryhmätoiminta on toteuttaa yhden tai useamman yön
yli kestävä melontaretki. Lähtötasosta riippuen
tämä voi vaatia huomattavan paljon uusien taitojen opettelua ja harjaannuttamista. Toteutunut
melontaretki voi tuottaa voimaantumisen ja selviytymisen kokemuksia, joita reflektoimalla kokija voi saada hyviä eväitä elämänsä polulle.
Ohjaamisesta. Itse melonnan ohjaaminen
vaatii erikoisosaamista. Voi olla, että melontaa
ohjaamaan tarvitaan ulkopuolinen ohjaaja. Suositellaan, että melonnanohjaajalla olisi Suomen
Kanoottiliiton myöntämä ohjaajapätevyys. Melontatoiminnan herättämiä ilmiöitä käsitelläkseen ei tarvitse olla melonnanohjaaja.
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Arjenhallinnan teemoja. Melonnassa
yhdistyvät liikunnan, ryhmätoiminnan ja luontoympäristön keskeiset teemat. Melonta ei edellytä hyvää fyysistä kuntoa, mutta kehittää sitä.
Kehittynyt fyysinen kunto taas paitsi parantaa
melomisen edellytyksiä, myös parantaa elämänlaatua yleisesti.
Fyysisen kuormittavuutensa takia melonta
vaatii melojalta riittävää nesteytystä ja ravinnonsaantia. Energiantarve on yksilöllinen. Nämä vaatimukset voivat antaa edellytyksiä keskustelulle
ravitsemuksesta laajemminkin käsiteltäväksi.
Meloja on erittäin läheisessä kosketuksessa
ympäröivän luonnon kanssa. Kanootilla ja kajakilla on pääsy kaikenlaisiin vesiympäristöihin,
myös niihin, jotka voivat olla veneillen vaikeasti
tavoitettavia. Kanootti ei nosta laineita, ei säikytä eläimiä, ei haise eikä tuota kovempaa meteliä
kuin melojansa. Luonnon estetiikka voi toimia
rauhoittavana elementtinä. Kanootissa liiat virikkeet karsiutuvat pois. Rentoutumisen olemus ja
tarpeellisuus yleisemmälläkin tasolla voivat tulla
käsittelyyn tässä yhteydessä.

Melonta herättää usein kiinnostusta ympäristössä. Ryhmä, joka nähdään kaupunkiympäristössä positiivisessa valossa tekemässä jotakin
mielenkiintoista, herättää positiivisia ajatuksia
niin katsojassa kuin katsottavassa. Nuori saa kokemuksen positiivisen mielenkiinnon kohteena
olemisesta, ja tämä kokemus voi olla nuorelle
erittäin arvokas. Huomio kohteena olo, niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä, on käsittelemisen arvoinen asia.
Melonta toimii turvallisuusajattelun ja -asenteen työvälineenä. Turvallinen melonta vaatii
harkintaa ja harjoituksia. Tulee huomioida olosuhteet, välineet ja taidot. Pelastusharjoitukset
voivat tarjota kiehtovia haasteita ja johdatella
huomioimaan turvallisuusriskejä arkisissakin
ympäristöissä.
Kanoottia melottaessa kysytään melojaparilta
vuorovaikutustaitoja. Melojien on viestitettävä
keskenään saadakseen aikaan päätöksiä siitä, mihin ollaan menossa ja miten toimimalla kanootti
sinne saataisiin. Melojien tulisi sovittaa melontatekniikkansa ja toimensa keskenään. Tähän tuo
haastetta se seikka, että etumeloja ei näe mitä
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takameloja tekee.
Kanootit voidaan välipuilla yhdistää lautaksi,
joka on käytännössä kaatumaton ja joka kantaa
kerralla enemmän ihmisiä ja varusteita kuin kaksi
irrallista kanoottia yhteensä. Lautan rakentaminen ja sen melominen yhdessä sovittavaan suuntaan ovat pienryhmätoimintaa paljaimmillaan:
siinä on mukana ongelmanratkaisua, päätöksentekoa, vuorovaikutustaitoja, fyysistä toimintaa.

Veneily
Veneily ja merenkulku ovat toiminnallisina aihepiireinä hyvin laajoja. Navigointi valoisassa ja
pimeässä, vesiteiden säännöt, veneen hallinta
ja arjenhallinta vesillä ovat taitoja joissa riittää
sisältöjä. Veneillen voi toteuttaa ryhmäjatkumossa komean huipentuman tekemällä usean
päivän purjehduksen johonkin merkittävään
kohteeseen. Erään ajattelutavan mukaan ”Huviveneilijä on perillä kun köydet ovat irti”.
Arjenhallinnan teemoja. Retkiveneilyn
arjenhallinta on läheistä sukua maastossa tapahtuvan retkeilyn arjenhallinnalle. Usein se tapahtuu kuitenkin hyvin rajatussa tilassa. Vene on tila
josta ei periaatteessa pääse pois paitsi rannassa.
Vene ei liiku jollei sen liikkumisen eteen tee asioita. Ilman huolellisuutta, riittävää osaamista ja
oikeaa valmistautumista veneily on vaarallista.
Kommunikointi venettä ajettaessa on ensiarvoisen tärkeää: peränpitäjän, tähystäjän, navigoijan
ja purjeiden trimmaajien yhteistyö saa veneen
kulkemaan kohti yhteistä päämäärää. Veneily sisältää huikean määrän metaforia liittyen kodin
vuorovaikutukseen ja ylläpitoon.

Sukellus
Ensimmäiset mielikuvat sukeltamisesta voivat
olla kuvia teknisin laittein varustetuista sukeltajista meren syvyyksissä. Sukeltaminen on
paljon muutakin. Sukeltamiseksi voidaan laskea
se, että pidättää hengitystä ja upottaa kasvonsa
veteen. Laitesukellus on vain yksi tapa toteuttaa sukellusta.
Sukeltaminen aihepiirinä liittyy, kuten arvata
saattaa, läheisesti veteen. Vedessä ja sen pinnan
alla oleskelu ei ole ihmiselle täysin luontaista.
Se voi vaatia paljonkin totuttelua, mikäli vesi on
vieras elementti. Perusuimataidon kehittäminen
on sukeltamisen lähtökohta. Lisäksi sukeltamisessakin korostuu paritoiminta; itsestä ja toisesta huolehtiminen. Sukeltajat, riippumatta siitä
ovatko pinta-, vapaa- vai laitesukeltajia, toimivat
sukeltajaparina.
Sukellusaihepiiriin voi liittyä erilaisia uinti- ja
pelastusharjoituksia perusvälinein (naamari,
snorkkeli, räpylät) ja ilman, veneilyoppia, sukelluskalastukseen ja kalalajeihin sekä vesiensuojeluun liittyviä aiheita.
Sukellusaihepiiri voi huipentua laitesukelluskokeiluun tai vaikka sukeltajaluokitukseen johtavaan kurssiin. Eräs huipentuma voi olla pintasukellusretki ulkosaariston kirkkaisiin vesiin, missä
perusvälinein pintasukeltamalla voi nähdä meren
elämää.
Ohjaamisesta. Laitesukelluksen turvalliseen ohjaamiseen vaaditaan aina Sukeltajaliiton
kouluttaja-auktorisointi. Snorkkelisukelluksessakin on huomioitava erinäisiä asioita, joten
ohjaajan kannattaa hankkia henkilökohtaista
osaamista ennen kuin alkaa ohjata sitä. Ulkopuolisen ohjaajan tai kouluttajan käyttöä kannattaa

74

harkita. Vaikka ohjaajalla ei olisi mitään käsitystä
sukellustoiminnasta, ei se estä häntä hyödyntämästä aihetta. Ohjaaja voi perehtyä aiheeseen
yhdessä ryhmän kanssa toiminnan koordinoijana, innostajana ja itse samalla oppijana.
Arjenhallinnan teemoja. Sukellusteema
aiheuttaa monissa tapauksissa tarpeen käyttää
ulkopuolista osaamista. Järjestelyiden ja puitteiden hankkiminen edellyttää lukuisia yhteydenottoja ja huolellisten suunnitelmien tekemistä. Näiden toimenpiteiden auki reflektoiminen tuottaa
keinoja ja rohkeutta hoitaa järjestelyjä ja yhteydenottoja myös arkielämässä.
Sukeltamisen henkilökohtaiset haasteet ovat
emotionaalisesti sukua kiipeilyn vastaaville. Kuitenkin monista aktiviteeteista poiketen sukeltaminen ei ole varsinainen ”tsemppilaji”, vaan
menestyminen vaatii syvää rauhallisuutta ja
rentoutumista. Mikäli sukelletaan vapaasti ilman
hengityslaitetta, on liikkumisen oltava mahdolli-

simman vähän kudosten happea kuluttavaa. Laitteilla sukeltamisessakin riippuu hengityskaasun
kulutus hyvin paljon toiminnan rauhallisuudesta.
Sukellusteema auttaa käsittelemään keskittymisen, syventymisen ja rentoutumisen teemoja.
Vesi elementtinä tarjoaa perusteen käsitellä
useita arjen uhkatilanteita ja niistä selviytymistä,
kuten vesiturvallisuutta, hypotermiaa, vesipelastusta ja uimataitoa.

Kädentaidot
Kädentaitotehtävillä on monia vaikutuksia.
Ryhmä saattaa kerääntyä yhteen jokaisen tuijottaessa tiukasti omaa työtään, voiden olla
läsnä mutta ilman velvoitetta olla sosiaalinen.
Käden työ mahdollistaa hiljaa olemisen ryhmätilanteessa. Oman käden työn tuloksen konkreettinen näkeminen voi olla jo sinänsä hyvin

75

palkitsevaa.
Kädentaitotehtävät voivat sisältää joko avoimen, suljetun tai puolisuljetun tehtävän. Suljetusta tehtävästä voidaan puhua, kun tarkoituksena
on valmistaa määrätty esine määrättyyn kokoon
ja käyttötarkoitukseen valmiin mallin mukaan.
Puolisuljetun tehtävän ollessa kyseessä on tuotteella edelleen jokin määrätty muoto ja tehtävä,
mutta tehtävä sisältää mahdollisuuksia luovuudelle ja tekijän omille ratkaisuille. Avoin tehtävä
jättää tekijälleen kaikki mahdollisuudet toteuttaa oma visionsa tuotteesta. Usein jotakin kappaletta on mukava työstää ja nähdä oman työn
jälki ilman sen kummempaa ennakkonäkemystä
lopputuloksesta.
Kädentaitotehtävät sopivat hyvin osaksi jotakin laajempaa toiminnallista teemaa.Voidaan valmistaa käyttöesineitä toiminnan tarpeisiin. Primitiivitekniikka-aihe tarjoaa paljon mahdollisuuksia
valmistaa erilaisia primitiivisiä tarvekaluja. Retkeilyteemalla voi valmistaa erilaisia leiritoiminnan käyttöesineitä. Eräs kunnianhimoisimmista,
haastavimmista mutta samalla palkitsevimmista
kädentaitotehtävistä on oman puukon valmistus.
Vaativimmillaan valmistetaan teräkin itse.
Ohjaamisesta. Kädentaitotehtäviä ohjatessa maltti on todellakin valttia. Usein olisi
hyvin helppoa tehdä tuotoksia ryhmäläisille valmiiksi ja puolesta. Ohjaaja joutuu jatkuvasti tunnustelemaan rajapintaa auttamisen ja puolesta
tekemisen välillä. Tämä seikka pätee muihinkin
toimintoihin. Usein ohjaaja törmää kysymykseen: ”Onko tämä nyt valmis?” Tekijä voi pyytää
ohjaajaa tekemään päätöksiä puolestaan. Jälleen
kerran on muistettava, että tekeminen on tuotosta tärkeämpää. Niin kauan kun kyseessä ei
ole esineiden kaupallinen valmistaminen, on lop-

putuloksen valmius tekijän arvioitavissa.
Arjenhallinnan teemoja. Kädentaitotehtävät tekevät näkyväksi ja auttavat käsittelemään keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä. Nykyaikana tarve-esineet ovat helposti ja usein
varsin edullisesti hankittavissa kaupoista. Itse
valmistettuun esineeseen muodostuu ostettua
esinettä tärkeämpi suhde.
Itse valmistetut käyttöesineet voivat johdatella käsittelemään aikaa, jolloin kaikki valmistettiin
itse vastaamaan vähimmäistarpeisiin. Voidaan
pohtia kodin perushankintoja: mikä on todella olennaista ja välttämätöntä, mikä vähemmän
tärkeää?

Primitiivitekniikat
Eräs tapa tarkastella arjenhallintaa on tehdä se
varhaisesta historiasta tai jopa esihistoriasta
lähtien. On kiehtovaa perehtyä entisaikojen ihmisten arjenhallintaan: mitä hän söi? Missä hän
asui? Miten hän piti itsensä lämpimänä?
Historian tarkastelulla konkretisoituvat ihmisen hengissä pysymisen vähimmäistarpeet: ruoka
ja suoja. Lisäksi päästään tarkastelemaan keinoja hankkia nämä, ennen ja nyt. Yhteisö on ollut
ihmisen turva kautta historian. Voi kysyä, mitkä
ovat ihmisen yhteisölliset tarpeet tänä päivänä?
Ohjaamisesta. Primitiivisten metsästys- ja
kalastusvälineiden valmistus ja kokeilu on kiehtovaa puuhaa. Vipukeihäs, bola, risukatiska ja
luukoukkuonki ovat kokeilemisen arvoisia. Vanha perinteinen keräilytalous (mustikanpoiminta
jne.) voi nousta arvoon arvaamattomaan, kun
ryhmä huipentaa primitiiviaihepiirinsä luonnonmuonaretkeen. Primitiivisestä askeesista saa li-
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sänäkökulmaa nykyisiin mukavuuksiin. Toisaalta
kokemus siitä, että selviytyy vanhanaikaisilla keinoilla, vahvistaa käsitystä selviytymisestä modernissa yhteiskunnassa.
Arjenhallinnan teemoja. Primitiivisiin
elämäntapoihin perehtyminen johtaa meidät
inhimillisten vähimmäistarpeiden äärelle. Ne
todentavat todellisia ja kuviteltuja tarpeitamme
ja virittävät keskusteluun asioiden ja tarpeiden
tyydyttämisestä. Mikä on välttämätöntä ja mikä
todella tärkeää? Missä menee tarpeettoman ja
tarpeellisen raja? Mihin minulla on varaa? Minkä
verran ylimääräisellä kuluttamisella voin hankkia
itselleni nautintoja?
Primitiivitekniikoiden tarjoama kosketus historiallisiin ja esihistoriallisiin työtapoihin voi
auttaa nuorta rakentamaan sisäistä kotiaan
suhteessa vaikkapa sukuunsa ja kulttuuriinsa.
Primitiivitekniikat ovat usein joiltakin osin yhteneväisiä eri kulttuuripiirien välillä, jolloin niiden
avulla voidaan etsiä kosketuspintoja muihin kulttuureihin.
Primitiiviset tekniikat toimivat myös niin
kutsutuissa henkiinjäämistilanteissa, joissa joudutaan oleskelemaan pitkiä aikoja ”luonnon
armoilla” ja valmistamaan tarvittavat tilapäisvälineet itse. Selviytymisestä voidaan helposti joh-

taa metafora arkipäivän henkiinjäämistilanteiden
fyysisiin, psyykkisiin ja emotionaalisiin vaatimuksiin ja keinoihin.

Jousiammunta
Jousiammuntaan voi suhtautua modernina urheilulajina, joka edellyttää ja kehittää rauhallisuutta ja keskittymistä ja jonka oppiminen
vaatii lukemattomia toistoja. Toisaalta jousiammuntaan voi suhtautua yhtenä primitiivitekniikkana. Erilaisiin primitiivisiin jousiin ja nuoliin
perehtyminen ja niillä ampuminen voivat olla
mielenkiintoista toimintaa. Niin itse jousen
kuin jänteen ja nuoletkin voi myös valmistaa
itse. Valmistamisessa voidaan käyttää luonnonmateriaaleja ja perinteisiä työtapoja tai sitten
käsille sattuvia materiaaleja ja omaa luovuutta.
Ohjaamisesta. Jousiammunnan ohjaamisessa tulee panostaa ensin turvallisuuteen, sitten ampujan henkilökohtaiseen kokemukseen ja
vasta viimeisenä ammuntatekniikan hiomiseen.
Turvallinen tausta, kimpoavat nuolet ja ryhmän
mahdollinen piittaamattomuus on huomioitava
ohjatessa. Lentävällä nuolella voi olla jopa tappava voima. Jousiammuntaan ei voi suhtautua
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lapsekkaana intiaanileikkinä, vaan riskit tulee
ottaa vakavasti niin kuin muussakin toiminnassa. Turvallisesti ohjattuna jousiammunta tarjoaa
rauhoittumisen, keskittymisen ja onnistumisen
hetkiä.
Arjenhallinnan teemoja. Jousiammunnan avulla voidaan muiden primitiivitekniikoiden
tavoin saada kosketus historiaan ja toisiin kulttuureihin. Jousimetsästys on ikivanha elinkeino,
joka on edellyttänyt sitkeästi harjoittelemalla
saavutettua osaamista. Taidon harjoittelu ja lukemattomien toistojen kautta oppiminen voivat
toimia metaforana monesta nykyarjessa tarvittavan osaamisen hankkimisesta. Tähtäimettömällä
pitkäjousella ampumiseen ei ole olemassa yhtä
jokaiselle sopivaa tyyliä tai vain yhtä oikeaa tapaa, vaan jokaisen on itse opeteltava oma tyy-

linsä ja käytettävä omaa tapansa osua. Toiminta
edellyttää rauhoittumista, keskittymistä ja kärsivällisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden saada ja
antaa kannustusta.

Kiipeily ja köysitoiminta
Kiipeilyn herättämät mielikuvat liittyvät usein
korkealla tapahtuvaan toimintaan, jossa käytetään köysiä ja muita välineitä turvallisuuden takeena. Kiipeily pedagogisena ryhmätoimintana
on paljon muutakin. Kiipeilytoiminnassa korostuu varmistaminen ja vastuun kantaminen niin
omasta kuin toisen turvallisuudesta.
Moni pikkulapsi osaa kiivetä ennen kuin oppii
kävelemään. Tämä luontainen kiipeäminen hiipuu aikanaan sinänsä hyvää tarkoittaviin kieltoihin ja rajoituksiin.
Kiipeily ryhmätoimintana voi alkaa varmistamisen harjoitteluna erilaisissa rakennetuissa,
matalalla olevissa harjoitepaikoissa. Näitä rakenteita voi ryhmä itse suunnitella ja toteuttaa.
Usein käytetään erilaisia puiden väliin pingotettuja köysimuodostelmia, joissa yksin tai parina
viedään läpi suoritus, jota muu ryhmä ympärillä
varmistaa. Näiden rakenteiden luomista varten
ryhmän tulee opetella muutamia perussolmuja.
Kiipeilyä voi ja on hyväkin toteuttaa monilla muillakin tavoilla kuin roikkumalla korkealla
maanpinnan yläpuolella. Kiipeilyn kuningaslajissa,
vuorikiipeilyssä, on pohjimmiltaan kyse ryhmän
liikkumisesta vaikeassa ja vaarallisessa ympäristössä toisiinsa turvautuen ja luottaen. Tällöin
kiipeilijäryhmä kiinnittyy yhteen ja samaan köyteen, köysistöön, joka toimii ryhmän turvana
pimeässä, tuiskussa, sumussa ja kuilun partaal-
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la. Köysistö luo turvaa ja edellyttää jäseniltään
muiden huomioimista ja auttamista. Köysistössä
liikkumisen perusteet ovat samat, liikuttiinpa ylävuoristojäätiköllä, luolassa tai lähimetsän matalilla kallioilla.
Korkealla tapahtuva köysitoiminta, kuten kalliolta laskeutuminen, yläköysivarmistettu kiipeily
kalliolla tai sisäseinällä sekä korikiipeily, sisältävät henkilökohtaisia haasteita ja voimakkaitakin
tunne-elämyksiä. Olennaisissa rooleissa on myös
kiipeilijän turvallisuutta varmistavat henkilöt.
Usein varmistaminen koetaan jännittävämpänä
kuin kiipeilysuoritus, sillä varmistajalla on konkreettisesti toverinsa henki ja terveys käsissään.
Ryhmätoimintana korkea köysitoiminta ei ole
täysin ongelmatonta. Korkeassa köysitoiminnassa korostuu yksilösuoritus. Mikäli kyseessä on
vähänkin isompi ryhmä, syntyy paljon odottelua.
Ryhmää kannattaa roolittaa mahdollisuuksien
mukaan varmistamaan ja avustamaan kiipeilijää.
Kiipeilyn alalajeja on useita: boulderointi (matalalla tapahtuva kiipeily, jossa ei käytetä köysiä),
seinäkiipeily (sisätiloissa), kalliokiipeily, jääkiipeily,

vuorikiipeily, luolatoiminta, korkealle rakennetut
harjoitepaikat. Ryhmäkäyttöön näitä kaikkia voi
olla hankalaa soveltaa, mutta kiipeilyn eri alalajeihin tutustuminen teoriankin tasolla tuo aihepiiriin syvyyttä.
Ohjaamisesta. Matalalla tapahtuvan köysitoiminnan riskejä ei tule missään tapauksessa
väheksyä. Matalalta putoaminen voi olla kohtalokasta. Harhakäsitys puolen metrin korkeudelta
putoamisen vaarattomuudesta voi muodostaa
ison riskin. Matalia köysiharjoituksia ohjattaessa
tulee varmistua suorituspaikan turvallisuudesta
ja suojavälineiden käytöstä. On myös huolehdittava, että ryhmä on asenteellisesti ja fyysisesti
kykenevä huolehtimaan jäsentensä turvallisuudesta.
Korkealla maanpinnan yläpuolella tapahtuvaa
kiipeilytoimintaa ohjaavalla ohjaajalla tulisi olla
esimerkiksi Suomen kiipeilyliiton myöntämä
köysitoiminnanohjaajan pätevyys. Vankkakaan
henkilökohtainen kiipeilyosaaminen ei takaa kykyä turvallisesti ohjata ryhmän kiipeilytoimintaa.
Korkealle sijoitettavia harjoitepaikkoja ei pidä
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mennä rakentelemaan ilman riittävää osaamista. Korkeiden harjoitepaikkojen lujuuksista on
myös olemassa säädöksiä. Ohjaaja, jolla ei ole
pätevyyttä ohjata kiipeilytoimintaa, voi käyttää
ulkopuolista ohjausapua. Tällöin hän voi keskittyä ryhmäänsä ja mahdollisesti perehtyä samalla
aiheeseen yhdessä ryhmän kanssa.
Arjenhallinnan teemoja. Matalallakin
tapahtuvassa kiipeilyllisessä toiminnassa varmistaminen on olennaista. Sen yleensä ymmärtää
suorittaja, joka roikkuu suorittamassa köysitoimintaa vain puolen metrin korkeudessa mutta
jatkuvan putoamisuhan alla. Luottamuksen ja
asioiden vakavasti ottamisen teemat ovat helposti nostettavissa esille köysitoiminnan kautta.
Matalalla tapahtuva, omalla vartalolla varmistaminen edellyttää fyysistä lähelläoloa ja joskus
päättäväistä tarttumista toisesta ihmisestä kiinni.

Henkilökohtaisen reviirin ja koskemattomuuden
rajat tulevat helposti käsittelyyn näissä tapauksissa.
Kiipeily ja köysitoiminta herättävät usein monenlaisia voimakkaita tunteita. Varsinkin korkealla tapahtuva kiipeily voi herättää innostusta,
epävarmuutta, voiman tuntua, pelkoa. Toiminnan
jälkeen voidaan tuntea riemua, ahdistusta, iloa,
turhautumista. Voimakas kokemus voi aiheuttaa
tarvetta avautua. Usein kuvaillaan tunnetta ”itsensä voittamisesta” ja selviytymisestä. Mikäli
kiipeilytoiminta on ollut sellainen, että suorittaja
on voinut itse todella vaikuttaa sen kulkuun valinnoillaan ja teoillaan, päästään helposti käsittelemään hänen vahvuuksiaan ja luomaan linkitystä
arjessa selviytymisen henkisiin keinoihin.

Kamppailu-urheilu
Aivan ensimmäisenä kamppailu-urheilua käsittelevänä teemana tulee olla väkivaltamielleyhtymien käsittely. Ryhmän on sisäistettävä, että
kamppailu- urheilu on vaativaa, kurinalaista ja
määrätietoista harjoittelua vaativa liikunnan
muoto. Sen ja väkivallan yhteys on karsittava
pois. Kamppailu-urheilija, kuten kukaan muukaan, ei milloinkaan saa syyllistyä väkivaltaan.
Kamppailu-urheilua harjoitellaan kurinalaisesti
ja ketään vahingoittamatta.
Kamppailu-urheilulajit poikkeavat joukkueurheilusta. Ne ovat yksilölajeja, joita harjoitellaan
kuitenkin sosiaalisesti. Usein harrastajien välillä
voi vallita kunnioitus ja luottamus harjoittelukumppaneita kohtaan. Lajien monipuolisuus ja
niiden osa-alueiden laajuus myös tasa-arvoistavat aloittelijoita keskenään ja suhteessa edis-
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tyneempiin harrastajiin: kaikenlaisille ja kaikentasoisille harrastajille riittää opittavaa.
Harjoittelu alkaa ja jatkuu pitkään tekniikka- ja välineharjoitteluna. Harjoitteluun liittyy
runsaasti erilaisia sekä aerobista ja anaerobista
kestävyyttä että koordinaatiota kehittäviä harjoituksia. Pariharjoittelukin aloitetaan välineisiin.
Otteluharjoittelun eli sparraamisen suhteen tulee olla hyvin varauksellinen. Kahden aloittelevan
sparraajan ollessa kyseessä, on loukkaantumisriski huomattava, sillä voimankäyttöä ei välttämättä osata arvioida eikä huolehtia riittävästi
omasta suojauksesta. Sparraaminen osaavan
ohjaajan kanssa on turvallisempaa, ja voi tuottaa voimakkaita voimaantumisen kokemuksia.
Kehään nousu harjoittelumielessäkin ryhmän
seuratessa sivusta voi olla erittäin rohkea teko.
Tämän edellytyksenä on ryhmän riittävä sisäinen turvallisuus ja luottamus ohjaajaan sekä
ryhmään.
Ohjaamisesta. Kamppailulajien ohjaaminen edellyttää ohjaajalta sellaista henkilökohtaista harrastuneisuutta tai osaamista, että hänellä
on mahdollisuus keskittyä ryhmän ohjaamiseen
itse toiminnan ohjaamisen sujuessa siinä sivussa.
Asenteellisesti ohjaajan tulee pitää mielessään
toiminnan liikunnallisuus ja välttää kaikenlaista,
pientäkin väkivaltavitsailua. Huulenheitto ”turpaan vetämisen” alueella on toiminnassa varmasti läsnä, mutta ohjaajan ei tule itse syyllistyä
siihen millään tasolla. Hän on esimerkki ja myös
turvallisuuden ylläpitäjä. Ryhmän tulee voida
luottaa siihen, ettei ohjaaja aio lähteä ottamaan
ryhmältä luuloja pois vaan haluaa tukea ryhmää
positiivisesti. Tämä pätee silloinkin, kun käytetään ulkopuolista ohjaajaa. Ulkopuolisen ohjaajan valinnassa olisi hyvä varmistua, että hän osaa

ohjata ryhmää myös asenteellisesti oikein.
Arjenhallinnan teemoja. Kamppailulajit tarjoavat muiden liikunnallisten harrastusten
tavoin mahdollisuuden oppia ja harjoitella asioimista, varusteista huolehtimista, hygieniasta huolehtimista, ajankäytön suunnittelua ja vastaavaa.
Kamppailulajien osa-alueista otteluharjoitus eli
sparraaminen edellyttää henkilökohtaisten päätösten tekoa: kuinka pitkälle haluan mennä? Mikä
on minulle sopivaa ja tärkeää ja mikä ei? Jokaisen
päätöstä nousta tai olla nousematta kehään tulee kunnioittaa tinkimättä, ja on helppoa nostaa
esille teema päätöksenteosta ja oman elämän
säätelystä. Kumpi vaatii enemmän rohkeutta:
kieltäytyä vertaisryhmässä tekemästä pelottavaa
tekoa josta voi itselle seurata ikävyyksiä vai ottaa haaste vastaan sellaisenaan?
Oikeaa vastausta ei ole, mutta nämä kysymykset voi esittää oikeastaan minkä tahansa vaativia
henkilökohtaisia päätöksiä edellyttävän toiminnan kohdalla.
Kamppailulajit voivat rohkaista ja herkistää tarkastelemaan omaa identiteettiä, fyysistä
ja psyykkistä voimaa, päättäväisyyttä, pelon ja
epävarmuuden kokemista sekä vapautumista ja
voimaantumista. Nämä ilmiöt voivat olla läsnä
turvallisesti mikäli toiminta toteutetaan oikein.
Lisäksi voi kokea kunnioitusta harjoituskumppaniaan kohtaan; onhan kamppailun harjoittelussa
luotettava siihen, ettei harjoituskumppania vahingoiteta.
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Kaupunkisuunnistus ja
geokätkentä
Fyysisen kodin hallintaan kuuluu eräänä teemana elinympäristön hahmottaminen ja tuntemus sekä kyky liikkua omassa lähiympäristössä. Näiden oppimiseksi voidaan laatia erilaisia
kaupunkisuunnistustapahtumia, joissa voidaan
vierailla paitsi mielenkiintoisissa kulttuurikohteissa, myös arjessa tarvittavien palveluiden
hankkimisen kannalta olennaisissa paikoissa.
Sisäisen kodin käsitteeseen liittyvät vahvasti
juuret ja muistot. Turvallisessa ryhmässä voidaan jakaa miellyttäviä ja lämpimiä muistoja esimerkiksi lapsuuden tärkeistä paikoista. Omien
muistojen jakaminen vahvistaa käsityksiä omista
juurista.
Geokätkentä on maailmanlaajuinen harrastus,
jossa GPS -paikantimen ja vihjeiden avulla etsitään maastoon tai rakennettuun ympäristöön
tehtyjä kätköjä. Kuka tahansa voi perustaa kätkön ja kuka tahansa voi niitä etsiä. Internetistä
löytyy sivusto (www.geocaching.com), jossa on
listattuna maailman kaikki geokätköt. Sivustolla listatut kätköt sijaitsevat usein kiehtovissa
paikoissa, joissa ei ehkä muutoin tulisi käytyä.
Ohjaaja voi myös perustaa ryhmän käyttöön
väliaikaisia kätköjä ilman listaamista internetissä. Geokätköjen etsimisellä voi luoda mukavasti
rakennetta esimerkiksi kaupunkisuunnistukseen.
Kätköjen etsiminen ja tekeminen voivat varsinkin taajama-alueella opettaa omasta kotiseudusta monia uusia asioita.
Ohjaamisesta. Kaupunkisuunnistusta ja
geokätköjen etsintää ohjattaessa tulee harkita,
onko ohjaajan syytä kulkea ryhmän jäsenenä tai
varjona vai ollako vain puhelimen päässä mah-
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dollisten ongelmatilanteiden varalta. Kaupunkisuunnistukset kannattaa rakentaa siten, että
niissä on hieman oikaisuvaraa tarvittaessa.
Arjenhallinnan teemoja. Kodin ylläpito
ja vuorovaikutus kodin ulkopuolelle edellyttävät
erilaisten kunnallisten, valtiollisten ja yksityisten
palvelujen käyttöä. Kynnys näihin palveluihin alenee, mikäli niitä tarjoavissa paikoissa on tullut
käytyä aiemmin. Kaupunkisuunnistus luo perustelun näissä kohteissa käymiselle. Lisämaustetta
antaa jonkin asian selvittämisen tarve kyseisessä
kohteessa matkan etenemiseksi.
Suuren kaupungin kasvatin elinpiiri saattaa
rajoittua tiettyyn lähiöön. Kaupunkisuunnistus
laajentaa tehokkaasti tätä elinpiiriä. Usein on
havaittu, että kaupunkisuunnistuksessa ryhmä
jakaa keskenään tietoa hyvin tehokkaasti ja ryhmäläiset tuntevat ylpeyttä tuodessaan julki omaa
kaupunkitietouttaan.

Retket maastoon ja
kaupunkikohteisiin
Erilaiset retket, matkat ja leirit ovat perinteisiä
tapoja toteuttaa kasvatus- tai opetustehtävää.
Retken voi toteuttaa lähipuistoon tai kaupungille. Sen voi toteuttaa lähiömetsään, rannalle,
leirikeskukseen, vieraaseen kaupunkiin, erämaahan tai ulkomaille.
Kaikki retket vaativat valmistautumista. Valmistautumiseksi voi riittää, että aamulla katsotaan että jokaisella on riittävä vaatetus päällä.
Toisissa tapauksissa valmistautuminen pitää
sisällään kuukausien suunnittelua, harjoittelua,
varustetestausta, uusien taitojen opettelua ja
harjaannuttamista. Ennakkoperehtyminen koh-

teeseen on tapauksesta riippuen tärkeä osa valmistautumista. Se auttaa asettamaan tavoitteita
ja tekemään suunnitelmia. Lisäksi ennakkoperehtyminen lisää turvallisuuden ja motivaation
tunteita.
Ohjaamisesta. Retkillä ja leireillä tulee
huolehtia siitä että mukana on riittävä määrä
ohjaajia. Tarvittava ohjaajien määrä riippuu ryhmän koosta ja erityistarpeista sekä retkikohteen
olosuhteista.
Voidakseen huolehtia ryhmän turvallisuudesta, tulee ohjaajalla olla riittävä kokemus ja tietämys olosuhteista, joihin hän ryhmän vie. Ryhmän
yhteisten ja henkilökohtaisten varusteiden tulee
olla olosuhteisiin nähden kunnossa. Tarvittaessa
voi käyttää ulkopuolista ohjaajaa tai opasta, joka
tuntee kohteen olosuhteet ja osaa ohjata ryhmää turvallisesti.
Arjenhallinnan teemoja. Kaikki retkitoiminnat ja erityisesti yön yli kestävät retket
voivat antaa paljon aiheita arjen hallinnan käsittelyyn ja kehittämiseen. Suunnitelmien tekeminen, valmistautuminen, selviytyminen maastossa,
erilaisten taitojen harjoittelu, mukavuuden ja
turvallisuuden ylläpito, vuorovaikutus toisten
ryhmäläisten kanssa ja taitojen oppiminen tuottavat valtavan määrän kokemuksia arjenhallinnasta. Retki voi toimia siteenä ja kehyksenä
useimmille tässäkin materiaalissa kuvailluille toiminnolle. Sopivan haastava retki sopii hyvin koko
ryhmäprosessin toiminnalliseksi huipennukseksi.
Maastoon suuntautuviin retkiin voi sisällyttää
monia erilaisia erilaisia toiminta- ja oppimistavoitteita. Peruserätaidot, suunnistaminen, perustarpeisiin kuten ruokaan ja suojaan vastaaminen
sisältävät monia oppimisen paikkoja. Ihmisen
vähimmäistarpeet konkretisoituvat vähänkin
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pidemmällä maastoretkellä. On helppo lähestyä
arjen perustarpeita välttämättömimmästä käsin.
Retki vieraaseen kaupunkiin tarjoaa niin ikään
paljon materiaalia arjenhallinnan kehittämistyöhön. Nuori ei välttämättä ole kovinkaan usein
käynyt kotiseutunsa ulkopuolella.Vieras kaupunki voi antaa virikkeitä tulevaisuuden suunnitteluun; konkreettinen havainto siitä, että elämää on
myös kotiseudun ulkopuolella, saattaa rohkaista
nuorta vaihtamaan asuinpaikkakuntaa esim. mieluisan opiskelu- tai työpaikan perässä. Taajamien
palveluita vertailemalla voi saada paremman käsityksen oman seudun palveluista. Nähtävyyksiin
ja kulttuurikohteisiin perehtyminen voi herättää

näkemään oman kotiseudun erityispiirteitä ja
merkittäviä kohteita. Matkustaminen jo sinänsä
voi olla merkittävä kokemus.
Järjestelyt ja valmistelut ovat olennainen osa
sekä maasto- että kaupunkiretkien kokonaisuutta. Oppimisen kannalta esityövaihe on usein
yhtä hyödyllinen kuin itse retki. Tämä kannattaa
pitää kirkkaana mielessä, kun mietitään mahdollista kohdetta, tehdään tilavarauksia, selvitetään
aikatauluja ja lippujen hintoja… Ryhmää pitää
aktivoida hoitamaan mahdollisimman suuri osa
käytännön järjestelyistä ohjaajan vain tukiessa
tarvittaessa.
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Ryhmätoiminnan reflektoinnin
työtapoja
Tässä luvussa kuvaillaan muutamia reflektiivisiä työtapoja. Lisäksi annetaan ohjaajalle vinkkejä havaintojen
tekoon ryhmästä ja ryhmäläisistä. Reflektointi tarkoittaa toiminnan tarkastelua, purkamista, prosessointia
tai mitä termiä halutaankaan käyttää. Sen tarkoitus on käsitteellistää koettuja tapahtumia ja ilmiöitä ja
auttaa siirtämään kokemusten aiheuttamaa ja tukemaa uuden oppimista arkielämään.
Ryhmän toimintaa havainnoidaan ja tehtyjen
havaintojen perusteella arvioidaan yhdessä
nuorten kanssa. Näin saadaan opitut asiat tukemaan nuorten arkea mahdollisimman hyvin.
Reflektiota voidaan ja sitä kannattaa suorittaa
useilla eri tasoilla: voidaan reflektoida pitkää
ryhmäprosessia kokonaisuutena, yhtä toimintajaksoa tai yhtä yksittäistä toimintaa. Reflektiossa näkökulmana voi olla ryhmä kokonaisuutena, tai näkökulma voi painottua yksilöllisiin
kokemuksiin ja ajatuksiin.
Reflektiossa ohjaajan tehtävänä on tarvittaessa toimia aloitteentekijänä ja asioiden kokoajana.

Ohjaajan tulee sopivin kysymyksin ja korostuksin auttaa ryhmää ja ryhmäläisiä tarkastelemaan
toimintaansa, havaitsemaan sen tuloksia ja vaikutuksia ja ymmärtämään niiden yhteyksiä arkeen.
Ohjaajan tulee rohkaista ryhmää käsittelemään niin saavutuksiaan kuin epätoivottuja tuloksiakin rakentavasti. Hänen tulee luoda ryhmään tasapuolista ja turvallista ilmapiiriä, jossa
jokainen voi halutessaan ilmaista mielipiteensä
ja jossa jokaisella on tilaa ja mahdollisuuksia
oivaltamiselle. Ryhmän sokeutuessa omalle toiminnalleen on ohjaajan tehtävänä toimia ryhmän
silminä ja kertoa näkemästään, mieluiten hyvissä
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mutta tarvittaessa myös ongelmallisissa kohdissa.
Ryhmän tuottama materiaali on muutakin
kuin sanoilla ilmaistua tekstiä tai puhetta. Ryhmäläisten ulkoinen olemus, kehonkieli, suhtautuminen itseensä ja muihin ovat myös merkittäviä havainnointikohteita. Ohjaaja voi tallentaa
myös viestejä ja vaikutelmia, joita ryhmä tuottaa
ilman sanoja. Ryhmän toiminnan dokumentoinnin aineistoiksi käyvät esimerkiksi ryhmäpäiväkirjamuistiinpanot, haastattelut, kyselyt tai muut
soveltuvat arviointimenetelmät.

Reflektiokeskustelun
tekniikoita
Tämän materiaalin viitekehysosassa tarkemmin
esiteltävän mallin mukaan reflektio voidaan jakaa toimintaa edeltävään, toiminnan aikaiseen
ja toiminnan jälkeiseen vaiheeseen. Toiminnan
jälkeinen vaihekin voidaan jakaa edelleen pienempiin osiin. Kullekin vaiheelle ovat ominaisia
tietyt teemat, joita voidaan lähestyä tietynlaisten kysymysten avulla. Esittelemme seuraavaksi eri vaiheissa käyttökelpoisiksi arvelemiamme
kysymyksiä. Kukin ohjaaja muokkaa esimerkeistämme omaan tylliinsä sopivia repliikkejä ja
kehittää omaan käyttöönsä sopivia.
On hyvä muistaa, ettei toiminnan tarkastelussa ja käsitteellistämisessä ole kysymys ohjaajan
pitämästä kuulustelusta tai oikeiden vastausten
etsimisestä. Nämä kysymykset toimivat keskustelun käynnistäjinä tai suuntaajina, ne voivat
myös olla edempänä kuvailtavan toiminnallisten
reflektiomenetelmien aiheina.

Toimintaa edeltävässä vaiheessa tukeudutaan ryhmäläisten aikaisempaan kokemukseen
ja ohjataan ryhmää harkintaan ja suunnitelmallisuuteen. Etukäteen määritellyt subjektiiviset
ja ryhmän yhteiset tavoitteet tukevat mahdollisuutta oppimiseen. Lisäksi toimintaa ennen
pyritään purkamaan tarpeettomia uhkakuvia ja
pelkoja, jotka muuten voisivat kohtuuttomasti
haitata toimintaan osallistumista ja myönteisten
kokemuksen syntyä. Samalla voidaan lisäksi purkaa toimintaan liittyviä epärealistisia toiveita ja
fantasioita.
Ryhmää ohjataan etsimään vastauksia vaikkapa
seuraavanlaisiin kysymyksiin:
ӽӽ Mitä tässä oikein tavoitellaan?
ӽӽ Minkälaiseen tulokseen voisi olla tyytyväinen?
ӽӽ Mitä odotetaan tai toivotaan tapahtuvan?
ӽӽ Mitä epäillään tai pelätään tapahtuvan?
ӽӽ Minkälainen toiminta / käytös / osallistuminen voi johtaa toivottuun tulokseen?
ӽӽ Mitä sääntöjä ryhmässä tarvitaan?
ӽӽ Minkälaisen suunnitelman ryhmä tarvitsee?
ӽӽ Mikä voisi vaikeuttaa tai estää toimintaa? Voisiko asialle tehdä jotakin?
ӽӽ Mitä tästä voisi oppia? Mitä hyötyä siitä
voisi olla?
ӽӽ Onko tämä joltakin osin tuttua? Onko
aiemmin tehty jotakin samanlaista?
ӽӽ ym
Toiminnan aikana reflektio voi tapahtua
luontevana osana toimintaa, eikä toimintaa tarvitse välttämättä keskeyttää erillisen reflektiotuokion takia. Joissakin tilanteissa – varsinkin
turvallisuuden ollessa uhattuna – toiminta voi
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olla syytä pysäyttää ja tilanne rauhoittaa tarkastelua varten.
Ohjaavia kysymyksiä voivat olla:
ӽӽ Vastaako toiminta odotuksia?
ӽӽ Miten tämä tukee asettamasi tavoitteen
toteutumista?
ӽӽ Pitäisikö suunnitelmia tarkistaa? Pitääkö
toimintatapoja muuttaa?
ӽӽ Eteneekö ryhmä kohti tavoitetta?
ӽӽ Mitä on jo saavutettu?
ӽӽ Mikä on mennyt hyvin?
ӽӽ ym
Toiminnan jälkeinen reflektio voi sisältää
useampia vaiheita ja näkökulmia:
0) Ennen ensimmäistä varsinaista vaihetta
voi olla tarpeen antaa ryhmäläisille tilaa
purkaa päällimmäiset ajatukset tai tunteet,
joko sanallisesti tai jollakin näyttämisen
tavalla. Muuten on mahdollista, että jokin
mieltä painava tai kuohuttava asia saattaa
viedä tilaa harkitsevammalta tarkastelulta
ja jakamiselta.
ӽӽ Mitä on päällimmäisenä mielessä?
ӽӽ Mitkä on fiilikset?
ӽӽ Mitkä pari kolme asiaa tuntuu pukkaavan pintaan juuri nyt?
ӽӽ ym
1) Faktoja kuvailevassa vaiheessa etsitään
vastausta kysymykseen ”Mitä tapahtui?”.
Kokemusta kertaamalla pyritään saavuttamaan jonkinlainen yhteinen objektiivinen
kuvaus tapahtumisesta ilman mielipiteitä
tai arvostelmia. Kysymykset voivat olla
hyvinkin tarkkoja:
ӽӽ Mitä näit, kuulit, haistoit, maistoit, jne?
ӽӽ Mikä oli ryhmän suunnitelma?
ӽӽ Mitä tapahtui? Mitä sen jälkeen tapahtui?

ӽӽ Mitä kukakin teki? Kuka sanoi mitäkin?
ӽӽ Miten toiminta edistyi?
ӽӽ Millaisia rooleja ja toimintatapoja ryhmässä esiintyi?
ӽӽ Mikä oli kunkin oma panos toimintaan?
ӽӽ ym
2) Kokemuksia kuvailevassa vaiheessa
etsitään vastausta kysymyksiin ”Millainen
kokemus oli? Mitä se aiheutti?” Koetun
toiminnan herättämille tunteille ja ajatuksille pyritään löytämään ilmaisuja. Koetetaan etsiä tunteiden ja ajatusten syntyyn
sekä omaan ja ryhmän toimintaan vaikuttaneita tekijöitä. Teemat ja kysymykset
nousevat toiminnasta ja sen aiheuttamista
kokemuksista, mutta seuraavanlaiset kysymykset voivat auttaa:
ӽӽ Mikä / millainen oli tunteesi ennen /
aikana / jälkeen toiminnan?
ӽӽ Vastasiko kokemus odotuksia?
ӽӽ Mikä oli turhauttavaa / hauskaa / haastavaa ym? Miksi?
ӽӽ Mistä olet ylpeä? Miksi?
ӽӽ Mikä oli roolisi? Olitko siihen tyytyväinen?
ӽӽ Millaisen olisit halunnut roolisi olleen?
ӽӽ Mistä suoriuduit hyvin?
ӽӽ Saitko tukea muilta? Millaista?
ӽӽ Kenen kanssa haluaisit toimia myöhemminkin?
ӽӽ Miten ryhmä toimi?
ӽӽ Miten sääntöjä ja ohjeita noudatettiin?
ӽӽ Mikä aiheutti ryhmän jumittamisen?
Miksi?
ӽӽ Miksi ryhmä työskenteli hyvin?
ӽӽ Mikä oli ikimuistoisinta? Miksi?
ӽӽ Miten suunnittelu näkyi tuloksessa?
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ӽӽ Mitä ongelmia kohtasit? Miten ratkaisit
ne? Olivatko ratkaisut hyviä?
ӽӽ Mikä oli toiminnan tulos?
ӽӽ ym
3) Syventävässä vaiheessa etsitään vastausta
kysymykseen ”Mitä tästä voisi oppia?”
Kokemuksia tutkitaan analyyttisesti ja
rationaalisesti. Pyritään etsimään syitä,
selityksiä, oppimista.
ӽӽ Mitä opit itsestäsi / ryhmästä / toiminnasta?
ӽӽ Toimitko sinulle tyypillisellä tavalla?
ӽӽ Toimisitko toisin jos tapahtumat toistuisivat?
ӽӽ Mitä vahvuuksiasi käytit?
ӽӽ Oliko tavoite selvillä, oliko se mielekäs?
ӽӽ Onko ryhmän tavoite saavutettu?
ӽӽ Mitä on tehty hyvin?
ӽӽ Mitä virheitä on tehty?
ӽӽ Mitä tehdään ensi kerralla eri tavalla?
ӽӽ Mitä tehdään ensi kerralla samoin?
ӽӽ ym
4) Tulevaisuuteen suuntaavassa vaiheessa
etsitään vastauksia kysymyksiin ”Mitä
tämän jälkeen? Miten tätä voisi soveltaa?”
Tehdään yleistyksiä, etsitään yhtymäkohtia muuhun arkeen, mietitään opitun
soveltamista, tehdään arveluita tulevasta,
asetetaan uusia tavoitteita ja tehdään
uusia suunnitelmia. Jos ajatellaan toimintaa
syklisenä prosessina, voi tulevaisuuteen
suuntaavan vaiheen nähdä myös uutta
toimintaa edeltävän reflektion vaiheena.
ӽӽ Mitä teet eri tavalla / samoin seuraavalla
kerralla?
ӽӽ Miten oppimasi hyödyttää muita?
ӽӽ Mitä tämän jälkeen? Mitä haluaisit oppia?

ӽӽ Mitä voit oppimasi perusteella ennustaa
tulevasta toiminnasta?
ӽӽ ym
x) Yllättävät käänteet. Materiaalin viitekehysosassa huomautimme, ettei toiminnan
kulkua, kokemusten herättämiä ajatuksia
ja kokemuksille annettavia merkityksiä voi
mitenkään tietää varmasti ennalta. Siksi
ohjaajien on syytä varautua yllättäviin
suunnanmuutoksiin. Käsittelyyn voi nousta odotusten vastaisia teemoja tai tilanne
muuttua muulla tavalla olennaisesti.

Reflektointia toiminnan
avulla
Reflektion ei aina tarvitse eikä se kaikissa tapauksissa voikaan olla pelkkää keskustelua. Vaikka itse toiminta olisikin haastavaa ja palkitsevaa,
toimintaa seuraava perinteinen purkukeskustelu voi olla kaikkea muuta. Pahimmillaan reflektointiin ohjaaminen merkitsee irrallisuutta
toiminnasta, ohjaajavetoisuutta, vaivaantuneisuutta, keskittymistä yleensä negatiivisina koettuihin tunteisiin ja epäonnistumisiin. Kenties
tilanteessa edellytetään ajatusten sanallistamista huomioimatta mahdollisia kielellisen ilmaisun vaikeuksia, kenties edellytetään paikallaan
oloa toimintatarmoonsa pakahtuvilta nuorilta.
Ohjaajan kysymykset voidaan kokea kuulusteluna ja ryhmäläiset miettivät kuumeisesti tilanteeseen sopivia oikeita vastauksia, jotka lausumalla kiusallinen keskustelu joutuisi loppuunsa
ja vaihtuisi uuteen toimintajaksoon.
Keskustelevan sanallisen reflektoinnin apuna
ja tukena kannattaa käyttää toimintaa. Tällai-
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nen työtapa tekee siitä mielenkiintoista, elävää
ja elämyksellistä ja helpottaa keskustelemiseen
ja jakamiseen tottumatonta ryhmää tulemaan
tietoiseksi omasta oppimisestaan. Esittelemme
seuraavassa joitakin reflektiivisiä harjoitteita.
Lauseen täydennykset. Lauseen täydennykset ovat tapa auttaa sanallista ilmaisua.
Siinä ohjaaja antaa puolivalmiin lauseen, jota
ryhmäläinen voi täydentää omien tunteidensa
tai ajatustensa mukaisesti. Menetelmään sopivia lauseita voi sommitella esimerkiksi aiemmin
esitellyistä purkukysymyksistä muuttamalla ne
toteaviksi ja jättämällä ne avoimiksi. Samaan tapaan kuin lauseen täydennyksiä, voidaan käyttää
vertauksia.
Pari- ja pienryhmätyö. Ilmaisua voi helpottaa jakamalla ryhmä pienempiin osiin ja antamalla pienryhmien tai parien käydä keskustelua. Keskustelu voi olla vapaata, teemoitettua tai
se voidaan toteuttaa esimerkiksi haastatteluna.
Pari- tai pienryhmätyön tuloksia voidaan jakaa ja
esitellä koko ryhmässä.Voidaan myös toimia niin,
että ryhmäläiset esittelevät toistensa ajatuksia ja
mielipiteitä.
Sanataide. Sanallista reflektointia voidaan
toteuttaa muutenkin kuin keskustelemalla. Työtapoina voidaan käyttää tarinoita, satuja, runoja,
lausuntaa, näytelmien ja sketsien tekoa.
Arvosteluskaalat.
Arvosteluskaalojen
avulla asioita, kokemuksia ja merkityksiä arvotetaan jollakin muulla tavalla kuin sanallisesti. Esimerkiksi pisteyttämällä 1 – 10, antamalla kouluarvosana, käyttämällä käsimerkkejä tai asentoja
jne
Sijoittuminen suhteessa tilaan ja
ryhmään. Arvosteluskaala voidaan toteuttaa
myös yhteistoiminnallisesti tarkastelemalla jota-

kin asiaa kahden ääripään välisellä akselilla. Akselin ääripäät voivat edustaa vastakohtaisia ilmiöitä, joita halutaan tarkastella. Voidaan suorittaa
arviointia siten, että kukin ryhmäläinen sijoittuu
akselille kohtaan, joka parhaiten vastaa hänen
ajatuksiaan. Lisää tietoa välittyy ja tiedonvaihtoa
syntyy, jos ryhmäläisiä pyydetään sijoittumaan
janaksi siten, että jokaisen sijainti on suhteessa
johonkin toiseen eikä kaksi ihmistä siis voi sijoittua täysin samalle kohtaa janaa. Ryhmän voi
pyytää järjestymään janaan siten, että sen ääripäät määräytyvät ryhmäläisten reunaehtojen
mukaan. Tätä voidaan opetella käyttämällä aluksi
joitakin neutraaleihin faktoihin perustuvia janoja,
joita on helppo muodostaa Eräs hyvin neutraali
ja tyypillinen janamuodostelma on aakkosellinen
nimijana. Vaativammalle alueelle mennään, kun
jana muodostetaan tunteisiin, mielipiteisiin ja
henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvien asioiden
perusteella.
Asioita voi janan tapaan tarkastella muodostamalla piirin, jossa ryhmäläisen sijoittuminen
ilmaisee asioita. Neutraali, faktaan perustuva
esimerkki piiristä on päivämäärään perustuva
syntymäpäiväkalenteri. Kalenterin ainoa kiintopiste on vuodenvaihde, ja ryhmää pyydetään
sijoittumaan ympyrän kaarelle syntymäpäivänsä
mukaiselle kohdalle tai tasaisin välein suhteessa
muiden ryhmäläisten syntymäpäiviin. Janojen ja
piirien lisäksi voidaan käyttää koordinaatistoa
(kaksi akselia), alueita, sektoreita tai vastaavia.
Ryhmäasetelma. Ryhmä voi ilmaista jäsentensä ajatuksia tekemällä itsestään veistoksen tai asetelman kuvaamaan jotakin tilannetta
tai tunnelmaa. Asetelma voidaan kuvata.
Asennot ja eleet. Toiminnan vaiheita, koettuja tunteita ja syntyneitä ajatuksia voidaan
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näyttää asennoilla, ilmeillä, pantomiimeina ja vastaavina. Antiikin Roomasta tuttu keisarin peukalo on yksinkertainen ja helposti toteutettava
arvioinnin väline. Peukalo ylöspäin, peukalo poikittain tai peukalo alaspäin voi kertoa olennaisen. Peukalolla on helppo vastata kyllä, ehkä tai
ei, paljon, sopivasti tai vähän tai jotakin muuta,
tilannekohtaista. Peukalolla näyttämällä voi yksittäinen ryhmäläinen välttyä kiusalliselta tuntuvalta selittelyltä, mutta saa muiden ryhmäläisten
kanssa yhtäläisen mahdollisuuden ilmaista mielipiteen. Peukalolla voi vastata tekemättä itsestään
numeroa.
Kuvataide. Toimintaa voidaan käsitellä
myös kuvallisen ilmaisun avulla. Työtapoina voivat olla piirtäminen, maalaaminen, veisto, kollaasi,
askartelu tai jokin vastaava. Työssä voidaan pyrkiä esittävään ilmaisuun, vertauksiin tai tunnelmointiin. Töitä voidaan tarpeen mukaan kuvailla,
selittää, tallentaa, hävittää, yhdistää toisiin jne.
Näyttämötaide. Ajatukset voidaan myös
viedä näyttämölle ja yhdistellä näin useampiakin
toiminnallisia reflektiotapoja. Työmuotoina voivat olla sormi- tai nukketeatteri, sketsit, näytelmät, toisaalla tässä materiaalissa kuvattu varjoteatteri tai jokin vastaava.
Sääkartta. Ryhmä voi tehdä sääkartan,
jonka avulla ilmaistaan omaa tai koko ryhmän
ilmapiiriä vertaamalla sitä sääilmiöihin (poutaa,
pilvistä, helle, kaatosade, lämmintä, koleaa, utua,
myrsky…). Lisäksi voidaan laatia sääennuste ja
miettiä mitkä tekijät voisivat auttaa ryhmän ilmastonmuutosta.
Toiminnallisia reflektion tapoja voivat olla
edellä kuvattujen lisäksi lähes mitkä tahansa ilmaisun tavat, jotka ohjaaja tuntee omakseen.
Tekniikkaa tärkeämpää on ohjaajan kyky tulkita

ja tallentaa viestejä ryhmää tukevalla tavalla. Lisäksi hänellä tulisi olla kyky nähdä yhteys tavoitteiden ja toteutuneen välillä ja johdatella ryhmäläisiä näkemään omat positiiviset saavutuksensa
ja menestyksensä.

Valo- ja videokuvaus
Valokuvien ja videomateriaalin taltioiminen on
tapa koota ja säilyttää ryhmän historiaa. Kuvien avulla voi kommunikoida ilman puhuttuja
tai kirjoitettuja sanoja. Kuvien kieli on kansainvälistä ja kaikille ihmisille yhteistä, joskin
monitulkintaista riippuen kuvan katsojasta.
Digitaalitekniikka tarjoaa mahdollisuudet lähes
rajattomaan kuvamateriaalin tuottoon ja jakamiseen. Kuvaamisen pelisäännöistä tulisi sopia
ryhmän kanssa. Kuvaamisessa valokuvauksellinen ansiokkuus ja taiteellinen vaikutelma ovat
toissijaista. Tärkeämpää on, että nuori saa nähdä itsensä toimimassa.
Ohjaajan tulee huolehtia siitä, että kuvia otetaan vain soveliaissa yhteyksissä ilman että ketään painostetaan tai loukataan. Mahdolliset
kiusalliset tai loukkaavat kuvat tulee perata materiaalista pois ennen yhteistä kuvien katselutilaisuutta.
Yhteisten valokuvien katselu yleensä herättää
ryhmän kiinnostuksen. Jokaista kuvaa odotetaan
pienellä jännityksellä: olenko minä seuraavassa
kuvassa? Näkyykö jokin tietty merkittävä hetki
kuvassa? Kuvat voivat herättää iloisia naurunremakoita niiden palauttaessa mieliin jonkin tietyn
ryhmälle merkittävän yhteisen hetken, jossa on
koettu jotakin voimakasta. Reaktiot saattavat
olla myös täysin päinvastaisia. Yhtäkaikki, kuvat
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palauttavat koetut asiat mieliin tehokkaasti, ja ne
herättävät lähes aina reaktioita. Niin valokuvia
kuin videotallenteita voi käyttää nuorten portfolioissa tai osana ryhmän yhteistä tuotosta. Näistä kerromme seuraavaksi tarkemmin.

Ryhmän toiminnan
tuotokset
Ryhmä voi koota toiminnan tuotoksina päivätai leikekirjaa, taiteilla seinävaatteen tai lipun,
toimittaa lehden tai kotisivun, tuottaa jonkin
muun julkaisun.
Ryhmän lokikirja. Jokaisen ryhmätapaamisen päätteeksi voidaan ottaa rutiininomaiseksi tavaksi nostaa esille ryhmän lokikirja. Lokikirjan pito on merenkulun maailmasta tuttu
tapa taltioida tärkeitä tapahtumia. Siihen voidaan
kirjata kaikki ryhmän yhteinen tieto: tavoitteet,
säännöt, tapahtumat, reseptit, vinkit, ohjeet…
Ryhmän lokikirja tai vastaava ryhmän yhteinen
päiväkirja on arvokas tietolähde ryhmän prosessin arvioinnissa. Lisäksi siitä jää kopio jokaiselle
ryhmäläiselle. Tämä kopio toimii paitsi muistona
ryhmästä, myös mahdollisena opaskirjasena elämänhallinnan kysymyksissä.
Ryhmän kirstu. Ryhmä voi luoda yhteistä sisäistä kotia pitämällä vanhan tavan mukaista
kilta-arkkua tai ryhmäkirstua, jossa säilytetään
ryhmän videonauhoja, ryhmäpäiväkirjaa, valokuvia sekä muita ryhmälle tärkeitä esineitä. Kirstun
olemassaolo lisää psyykkistä turvallisuutta ryhmässä, kun jokainen voi luottaa siihen että häntä
koskeva materiaali on tallessa ja saatavilla. Kirstuun saattaa myös liittyä huolehtimisen ja yhteisvastuun tunteita. Kirstua voi käyttää metaforana

yhteisen asian vaalimisesta oman ja muiden edun
nimissä.
Ryhmän kronikka. Toimintansa aikana
ryhmä voi koostaa kronikan tai vastaavan julkaisun muistoksi jäsenilleen. Kronikka voi olla
nimeltään toki jotain muutakin kuin kronikka.
Olennaista on, että ryhmä luo tuotoksen raamit
ja sisällöt. Kronikkaan voi tehdä henkilökuvat, raportit toteutetuista toiminnoista, ryhmän omia
ruokaohjeita ja muistikkaita, valokuvia, karttoja
jne. Kronikan ei tarvitse olla pelkää kirjoitettua
tekstiä. Ilmaisun tulee olla sellaista, että se toimii
kulloinkin kyseessä olevan ryhmän tapauksessa.

Ohjaajien ryhmäpäiväkirja
Ryhmäpäiväkirja on ohjaajien työkalu, jolla pidetään ryhmän toimintaprosessin kokonaisrakennetta koossa. Siihen kerätään havaintoja ja
huomioita heti ryhmätoiminnan käynnistymisestä lähtien. Ryhmällä on oikeus tietää, että
tällaista havaintopäiväkirjaa kirjaa pidetään ja
mikä sen merkitys on. Heidän tulee olla tietoisia ryhmäpäiväkirjanpidon pelisäännöistä ja
syistä. Ryhmäpäiväkirjaan kertyy materiaalia
toiminnan tuloksellisuuden arviointia varten.
Kaikki muistiinpanot ovat toki parempia kuin
luottaminen omaan muistiin. On kuitenkin parasta laatia jonkinlainen kirjallinen jäsennys asioista, joihin vähintään tulee kiinnittää huomiota
ja jotka tulisi tallentaa. Kukin ohjaajatiimi laatii
parhaiten itselleen sopivan ryhmäpäiväkirjan.
Seuraavaksi kuvattu malli on ollut käyttökelpoinen meidän ohjaustyössämme.
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RYHMÄPÄIVÄKIRJA
1. Otsikoksi kannattaa laittaa ryhmä ja ryhmän nimi, jos sellainen on. Tämä helpottaa käsittelyä, jos ohjaajilla on useita eri
ryhmiä ohjattavanaan.
2. Toimintajakson juokseva numerointi helpottaa
myös käsittelyä
3. Aika
(päivämäärä, viikonpäivä, aloittamis- ja lopettamisaika)
4. Paikka (kaikki käytetyt toimintapaikat)
5. Toteutukseen osallistuneet työntekijät
(sekä ohjaajat että muut)
6. Luettelo ryhmäläisistä
(sekä läsnä- että poissaolevat, jälkimmäisessä tapauksessa
poissaolon selitys ja siitä aiheutuneet toimenpiteet)
7. Jakson tavoitteet lyhyesti lueteltuina
(yleiset ja erityiset toiminnalliset teemat ja tavoitteet sekä
oppimistavoitteet)
8. Jakson sisältö: lyhyt kuvaus jakson toiminnasta ja käytetyistä
työtavoista
9. Mahdolliset erityishavainnot nuorista
10. Yleiset havainnot koko ryhmästä
11. Muut havainnot (olosuhteet, toiminnan suhde tavoitteisiin jne.)
12. Kehittämisajatukset ja toimenpiteet
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Kirjallisuus
Olemme tämän materiaalin kokoamisessa hyödyntäneet omien kokemustemme lisäksi keskusteluita ja kokemustenvaihtoa muiden alan
toimijoiden kanssa sekä kirjallisuutta. Olemme
koonneet aihepiirien mukaan luettelon kirjallisuudesta ja muista materiaaleista, joista on
ollut apua työssämme ja tämän materiaalin teossa. Toivomme lukuvinkeistämme olevan iloa
ja hyötyä muillekin ohjaajille.

Sosiaalipedagogiikka ja
Arjen hallinnan malli
Luvussa ”kohti parempaa arkea” esittelemme
lyhyesti sosiaalipedagogista työorientaatiota.
Suosittelemme tarkempaa tutustumista sosiaalipedagogiikkaan ja sosiokulttuuriseen innostamiseen vaikkapa seuraavien, suomenkielisten
perusteosten avulla:

Hämäläinen, Juha & Kurki, Leena 1997.

Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY.

Hämäläinen, Juha 1999. Johdatus sosi-

aalipedagogiikkaan. Kuopio: Kuopion
yliopisto.
Kurki, Leena 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere: Vastapaino.
Sosiaalipedagogisen työorientaation keskeisiä
teemoja, elämänhallintaa ja hyvinvointia, on käsitelty muun muassa seuraavissa teoksissa:
Allardt, Erik 1976 . Hyvinvoinnin ulottuvuudet. Porvoo: WSOY.
Keltinkangas-Järvinen, Liisa 2008. Hyvä
itsetunto. Helsinki: WSOY.
Kinnunen, Petri 1998. Hyvinvoinnin ruletti.
Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.
Luvussa ”kohti parempaa arkea” kuvailemme
myös KOTA ry:ssä kehitettyä Arjen hallinnan
mallia ja kerromme miten sitä voi käyttää ryhmänohjaamisen viitekehyksenä. Arjen hallinnan
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mallia ja sen soveltamista on käsitelty myös
seuraavissa teoksissa:

sen julkaisuja 98. Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus ry.
Seikkailuohjaajan käsikirja, 1995. Aaltonen, Turkka (toim.) Helsinki: Lasten
keskus oy.
Seikkailulajien turvakansio, 1998. Arasola, Rauno (toim.) Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto
Elämän seikkailu, 1998. Lehtonen, Timo
(toim.) Näkökulmia elämyksellisen ja
kokemuksellisen oppimisen kysymyksiin
Suomessa. Jyväskylä: Atena kustannus
oy.

Harju, Juha & Orvasto Reima 2000.

Perhekeskeisyydestä kotikeskeisyyteen.
Teoksessa Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2 / 2000. Pori: Suomen Sosiaalipedagoginen Seura ry.
Harju, Juha 2002. Yhdessä parempaan
arkeen. Teoksessa Rautakorpi, E (toim.)
Ihminen paikallaan, Pitkäaikaistyöttömien
mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutuminen. Helsinki: Mielenterveyden
keskusliitto ry.
Harju, Juha & Lempinen Juho 2004. Koija-kurssit itsenäistyville nuorille. Teoksessa
Laaksonen, S (toim.) Jälkihuolto-opas.
Sijaishuollon neuvottelukunnan julkaisuja.
Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.
Lempinen, Juho 2007. Seikkailukasvatuksella arjen hallintaan. Teoksessa Karppinen, S & Latomaa, T (toim.) Seikkaillen
elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa
ja sovelluksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen,
1999. Suoranta Juha (toim.) Professori

Matti Telemäen juhlakirja. Tampere:
Tampereen yliopistopaino oy.
Seikkaillen elämyksiä, 2007. Karppinen,
Seppo & Latomaa, Timo (toim.) Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia.
Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Mortlock, Colin 1987. The Adventure Alternative. England: Cicerone press.
Telemäki, Matti 1998 . Johdatus seikkailukasvatuksen teoriaan. Kajaani: Oulun
yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja.

Seikkailukasvatus
Luvussa ”seikkailukasvatuksella arjen hallintaan” käsittelemme seikkailukasvatuksellisen
oppimisen soveltamista erilaisten ryhmien toiminnan menetelmänä. Luettelemme seuraavassa joukon uudempaa ja vanhempaa alan kirjallisuutta, joihin tutustumisesta arvelemme olevan
hyötyä:
Seikkailun mahdollisuus, 1992. Caven
Sini (toim.) Kansalaiskasvatuksen keskuk-

Telemäki, Matti & Bowles, Steve 2001.

Seikkailukasvatuksen teoria ja käytäntö.
Osa I. Kajaani: Oulun yliopisto. Kajaanin
opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja.
Luvussa ”seikkailukasvatuksella arjen hallintaan” käsittelemme myös seikkailukasvatuksen
yhteyttä erilaisiin oppimiskäsityksiin. Olemme
saaneet tukea ajatuksillemme seuraavista alansa perusteoksista, joiden avulla aiheeseen voi
perehtyä kattavammin ja syvemmin:
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Nuorten ryhmätoiminta

Hirsijärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko
2001. Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki:

Luvussa ”nuorten ryhmätoiminta” perustelemme ryhmätoiminnan käyttöä arjenhallinnan oppimisen työmuotona ja tarkastelemme joitakin
keskeisinä pitämiämme ryhmätoiminnan ilmiöitä. Näitä käsitellään tarkemmin mm. seuraavissa teoksissa:

WSOY.

Oppiminen ja asiantuntijuus 2005.

Eteläpelto, Anneli & Tynjälä Päivi (toim.)
Helsinki: WSOY.

Rauste -von Wright, Maija-Liisa & von
Wright, Johan & Soini, Tiina 2003.

Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
Tynjälä, Päivi 2004. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Tammi.
Dissonanssin eli särön käsitettä oppimisen tarpeen tuntemisessa ja oppimiseen motivoitumisessa on esitelty lähemmin teoksessa:
Malinen, Anita 2004. Opettajuus rakentuu
ihmistuntijuudesta ja asiantuntijuudesta.
Epistemologinen, eksistentiaalinen ja eettinen vastuu opettajan työssä. Teoksessa
Sallila, Pekka ja Malinen, Anita (toim.)
Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. 3 painos. Vantaa:
Kansanvalistusseura
Reflektiivisyyttä ja toiminnan reflektointia on
käsitelty edellä mainituissa kasvatus- ja oppimisaiheisissa teoksissa. Kuvailemaamme seikkailukasvatuksellisen toiminnan reflektoinnin
jaottelua eri vaiheisiin sekä saavutusten korostamista on käsitellyt teoksissaan ja kotisivuillaan:
Greenaway, Roger 1993. Playback. A guide
to reviewing activities. Windsor: The
Duke of Edinburgh’s Award
ӽӽ Roger Greenawayn kotisivut: http://reviewing.co.uk

Jauhiainen, Riitta & Eskola, Marjatta
1994. Ryhmäilmiö. Juva: WSOY
Kauppila, Reijo 2006. Vuorovaikutus- ja

sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas
opettajille ja opiskelijoille. Keuruu: PSkustannus
Niemistö, Raimo 2004. Ryhmän luovuus ja
kehitysehdot. Helsinki: Palmenia –kustannus
Pennington, Donald 2005. Pienryhmän
sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus
Williams, Anthony 2002. Ryhmän salaisuudet. Sosiometria muutoksen voimavarana. Tampere: Kirjatalo Resurssi
Kuvailemamme ryhmätoiminta on ammattimaisesti ohjattua, elämän- ja arjenhallinnan
taitojen oppimiseen tähtäävää ja pitkäkestoista. Tämänkaltaista ryhmätoimintaa käsitellään
ansiokkaasti mm. seuraavissa teoksissa:
Cavén, Sini 1991. Ketjuohjelma sosiaalityön
lastensuojelun ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä: opaskirjanen ryhmänohjaajille.
Turku: Seikkailukoulutuskeskus KOTA.

95

Heikkinen, Alpo & Levamo, Pauliina &
Parviainen, Maaret & Savolainen, Aili
2007. Näe minut – kuule minua. Koke-

muksia ryhmistä. SOCCAn ja Heikki
Waris -instituutin julkaisusarja nro 11.

Sosiaalinen ja toiminnallisterapeuttinen työ nuorten kanssa, 2003.

Linnossuo Outi (toim.) Turun Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Turku: Turun
Ammattikorkeakoulu

Sosiaalisen nuorisotyön toimintamalleja, 2004. Linnossuo, Outi (toim.) Turun

Ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja
11. Turku: Turun Ammattikorkeakoulu
Suosittelemme tässä materiaalissa kuvaillun
kaltaisen ryhmätoiminnan toteuttajille myös
tutustumista Pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen tuloksiin ja
materiaaleihin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ylläpitämään Sosiaaliportti –verkkopalveluun seuraavien linkkien avulla:
ӽӽ www.socca.fi/lastensuojelu
ӽӽ www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunkasikirja/

kanssa toimivien järjestöjen materiaalitarjontaan:
ӽӽ ADHD-liitto ry; www.adhd-liitto.fi
ӽӽ Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry; www.
stroke.fi
ӽӽ Autismi- ja Aspergerliitto ry; www.
autismiliitto.fi
ӽӽ Erilaisten oppijoiden liitto; www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
ӽӽ Nyyti ry – opiskelijoiden tukikeskus;
www.nyyti.fi
Vinkkejä ja toimintaideoita ryhmätapaamisten
toiminnallisiksi sisällöiksi voi tämän materiaalin
lisäksi saada esimerkiksi seuraavista:
Aalto, Mikko 2000. Ryppäästä ryhmäksi.
Turvallisen ryhmän rakentaminen. Helsinki : My Generation Oy
Hyppönen, Merja & Linnossuo Outi
2004. Zip, Zap ja Boing. Helsinki: Lasten

Keskus oy.

Hyppönen, Merja & Linnossuo Outi
2008. Intohimosalaatti. Helsinki: Lasten

Ryhmätoiminnan
ohjaaminen

Keskus oy.

Luvussa ”ryhmätoiminnan ohjaaminen” käsittelemme ohjaajan ohjaustyylin ja nuorten tarpeiden vastaavuutta. Tästä aiheesta voi lukea
enemmän mm. seuraavasta:
Lehtinen, Esko & Jokinen, Tuija 1999.

Tutor – Itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Juva:
WSOY
Luvussa ”ryhmätoiminnan ohjaaminen” käsittelemme lyhyesti oppimisvaikeuksia ja erilaista
oppijuutta sekä ohjaajuutta ryhmässä, jossa on
erilaisia oppijoita. Näihin aiheisiin perehtymiseen suosittelemme tarkempaa tutustumista
oppimisvaikeuksien ja erilaisen oppijuuden

Hyvä, paha ja hauska, 1997. Linnossuo,

Outi (toim.) Helsinki: Lasten keskus Oy
Hyviä vinkkejä toiminnan turvasuunnitteluun
voi saada Kuluttajaviraston julkaisusta:
Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden
turvallisuuden edistämiseksi 2003. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003.
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