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Ryhmän tavoite
Minä ryhmässä

Kohtaamisen taidot



Mikä on ryhmä?

Ryhmässä 
olemme osa jotain 
suurempaa 
kokonaisuutta.



Ryhmädynamiikka 
kehittyy ryhmän eri 

vaiheissa



Ryhmän kaksoistavoite

Lähde:  Kuulun! Välineitä ryhmän 
toiminnan tukemiseen, MLL 2012



Mikä saa toimimaan 
vapaaehtoisena?
”Lasten ja nuorten hyväksi tehtävä työ on 
arvokasta ja mielekästä.”

”Erittäin luotettava ja vakaa järjestö, MLL:n 
arvot ja aihealue ovat tärkeitä myös itselleni.”

”Liiton arvot ovat kohdallaan, lasten asia on 
tärkeä, yhdistyksessä on hyvä meininki ja 
pienelle paikkakunnalle saadaan luotua 
toimintaa lapsille, myös omille lapsille.”

MLL:n 

vapaaehtoiskyselyt 

2016, 2018



Jokaisesta yhdistyksestä, 

yhdistyksen hallituksesta

tai porukasta löytyy jokin 

tai kaikki seuraavista…

… tunnistatko ehkä itsesi?



Joku, joka 
työntää 
nenänsä joka 
asiaan



Joku, joka 
pelleilee



Joku, joka 
aina nukkuu



Likaisen 
työn tekijä



Joku, joka 
syö koko 
ajan



Joku, joka on 
aina huomion 
keskipisteenä



Jengi



Joku, joka ei 
viitsi tehdä 
mitään



Ujo hiiri



Joku, joka 
koko ajan 
katselee 
ikkunasta ulos



Nuoleskelija



The Boss



Kun kaikki sujuu…

”Alkukokous uudella hallituksella. Saimme tehtävät ja vastuut jaettua 

todella sujuvasti ja kaikki olivat tyytyväisiä osaansa! Se oli hienoa, 

tuntui, että kaikille löytyy se oma paikka hallituksessa.”

”Aloitettiin uusi kausi osittain uusien ihmisten voimin tavallista 

prameimmissa puitteissa. Peruskokouksen lisäksi oli visiointia ja 

kertomuksia siitä, miksi kukin on yhdistyksessä mukana.” 



Kun mikään ei suju…
”Viime hallituksen kokouksessa. Sääntöjen uusiminen.. huoh! Kukaan ei 

oikein tiedä, miten pitäisi toimia ja minun vaan pitäisi raivata aikaa 

perehtyä asiaan... tuntui hätäännyttävältä, avuttomalta, pieneltä, 

osaamattomalta.”

”Puheenjohtaja ei anna puheenvuoroa kaikille halukkaille, pöytäkirjaan 

merkitään vain puheenjohtajan kanta, ei eriäviä mielipiteitä. Kokouksissa 

on ollut erimielisyyttä asioista eikä niistä ole kunnolla keskusteltu.”



Hyvä kohtaaminen
Luo yhteyden ja herättää 
luottamuksen.

Epäonnistuessaan jättää 
etäisyyden ja tuottaa 
epäluottamuksen.

Kohtaamisella voimme rakentaa 
tai voimme rikkoa, voimme 
vahvistaa tai voimme haavoittaa.

K.-P. Mattila 2011

Kuva: Päivi Karjalainen



Jokainen haluaa tulla 
kohdatuksi

Kohdatessa jaetaan:

Ajatuksia, tunteita, toiveita, pelkoja

Halu kuulua hyväksyttynä omaan yhteisöön on 
ihmiselle synnynnäistä  (esim. perhe, 
päiväkotiryhmä, koululuokka, työyhteisö, MLL-
yhdistys).



Katse ensin

Jokainen ihminen (myös aivan pieni lapsi) 
etsii toisen katseesta viestejä siitä, 
onko hän hyväksytty tai pidetty

Hyvä katse sisältää hyväksyntää, 
arvostusta, toivoa, luottamusta, 
anteeksiantoa, vahvuutta ja iloa.

Hyvä katse ei ole milloinkaan halveksuva, 
vähättelevä, mitätöivä, pilkkaava, 
tuomitseva tai alentuva.



Vaikeneminen kultaa, 
puhuminen hopeaa
• Puhuessasi opit ainoastaan sen minkä jo 

tiedät.

• Kuunnellessasi saat tilaisuuden oppia jotain 
uutta.

• Kuunteleminen on myös riskinottoa: voi 
kuulla jotain mitä ei halua kuulla

• Kuuntelematta jättäminen voi olla tapa 
suojata itseään. ”Se mitä en tiedä, ei 
pahoita mieltäni.”

Ronthy-Östberg & 

Rosendahl 2000 



Hyvän kohtaamisen elementtejä

Mielenlukutaito, jota 

kutsutaan myös 

mentalisaatiokyvyksi

Kiinnostus Arvostus Empatia

Kiireet-
tömyys

Oma
läsnäolo



Apua turvalliseen ja rentoon 
ilmapiiriin
• Yhteiset pelisäännöt

• Jokaisen tervehtiminen

• Yhteinen tekeminen, toiminnallisuus

• Leikki, ilo, huumoria sopivasti

• Tarjoilut

• Erilaisuus on rikkautta

• Kaikki mukaan vaikuttamaan ja 
toteuttamaan toimintaa

Kuva: Anna Autio



Mukavaa päivänjatkoa!

Kiitos!
@satulikukkonen


