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Mie kuulun! – nuorisohanke 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kaakkois-Suomen piiri ry (31.12.2019 asti MLL:n Kymen piiri ry) on saanut 
STEA:lta rahoituksen vuosille 2017–2019 Mie Kuulun! -hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on 13–15 -
vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan 
keinoin. 
 
Oppaassa oleva materiaali syntyi MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiveesta saada hankkeen myötä hyväksi todetut 
osallistavat menetelmät helposti saatavilla oleviksi ja käyttöön otettaviksi. Oppaaseen on listattu osallistavat 
menetelmät, jotka on kokemuksella (kouluvierailuilla) todettu toimiviksi. Osallistujien osallisuutta on vahvistettu ja 
heitä on kuultu myös tämän oppaan teossa, sillä heidän kokemuksensa ja ajatuksensa menetelmistä ovat olleet 
tärkeässä asemassa. 
 
Osallistujat ovat kokeneet tunnit opettavaisina ja kivoina. Tunneilla olemme saaneet paljon positiivista palautetta 
siitä, että tällainen yhdessä tekeminen on kivaa ja tärkeää. Osallistujien mukaan tämänkaltaisia tunteja järjestetään 
liian vähän. Osallistujat ovat myös korostaneet sitä, että ikä ei voi olla esteenä leikkimiselle - leikki kuuluu kaikille! 
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LUKIJALLE  
 
Käsissäsi on julkaisu ”Osallisuuden 
avaimet”. Oppaassa olevat osallistavat 
menetelmät on testattu käytännössä 
nuorten kanssa ja oppaaseen on 
valikoitunut nuorten mielestä 
toimivimmat ja parhaimmat 
menetelmät.  
 
Oppaan menetelmien tarkoitus on 
osallistaa kaikkia ryhmän jäseniä. 
Olemme tulleet nuorten kanssa siihen 
tulokseen, että yhdessä tekeminen, 
yhdessä toimiminen ja ilo ovat 
oppaassa olevien menetelmien - 
osallisuuden avaimet.  
Ihminen tarvitsee ihmistä ja iloa.  
 
 
Osallisuuden käsite on kirjava. Tässä oppaassa osallisuus on toimintaa, jossa ryhmän jäsenet asettavat itse tavoitteita, 
keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä. Osallisuus ja yhteisöllisyys kulkevat oppaassa käsikkäin. 
Kokemukseni mukaan osallistavat menetelmät edistävät ryhmien työskentelyä ja vuorovaikutusta.  
 
Oppilaiden osallisuus on tärkeä osa suomalaisen koulun toimintakulttuuria. Tätä säätelee perusopetuslaki. Osallisuus 
on tärkeää myös kiusaamisen takia, sillä tutkimusten mukaan kiusaamisen ehkäiseminen on tehokasta vain, jos se 
tapahtuu usealla eri tasolla yhtä aikaa. Näitä tasoja ovat yksilötason lisäksi ryhmä- sekä koko yhteisön taso. 
Osallistavien menetelmien myötä yhdessä toimivassa ryhmässä on vähemmän kiusaamista.  
 
Miksi sitten osallistavat menetelmät ovat tärkeitä? Osallistavien menetelmien avulla pyritään edistetään lasten ja 
nuorten osallisuutta, saadaan lasten ja nuorten ääni kuuluviin sekä tuetaan yhteisöllisyyttä. Osallistavien menetelmien 
myötä jokainen ryhmän jäsen pääsee (ei pakkoa, ei oikeaa, ei väärää) osallistumaan omien kykyjensä ja 
voimavarojensa mukaan. Toisin sanoen jokainen ryhmän (koti, tarha, koulu, luokka) jäsen pääsee olemaan osana 
toimintaa. Koko yhteisön voimin voidaan kiusaamiseenkin puuttua tehokkaammin. 
 
Olen vuoden 2018 aikana saanut osallistua useisiin Piia Kleimolan järjestämiin osallistavien menetelmien koulutuksiin. 
Lisäksi olen yhdessä Taina Salomäen kanssa saanut testata oppaassa olevia menetelmiä nuorten kanssa 
kouluvierailuilla. Olen nähnyt, kuinka osallistavat menetelmät luovat myönteistä ilmapiiriä ryhmän jäsenten välille ja 
kuinka menetelmien avulla on helppo nostaa ryhmän energiatasoja. Parhaimmillaan osallistavat menetelmät toimivat 
ryhmää yhdistävänä (ryhmäytymiset) tekijänä.  
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Mielestäni osallisuus liittyy vahvasti myös kouluissa tapahtuviin ryhmäytymisiin. Ryhmäyttäminen on tärkeä 
menetelmä opiskelijan sitomiseksi kouluun ja luokkayhteisöön.  Sen avulla pyritään rakentamaan yhteishenki. Usein 
ryhmäytymisellä tarkoitetaan uuden lukuvuoden alkuun sijoittuvia, erityisesti koulunsa aloittaville vuosiluokille 
järjestettyjä tutustumispäiviä. Ryhmäytymistä ei voi kuitata yhdellä tai muutamalla ryhmäytymispäivällä, vaan ryhmän 
toimintaa tulisi tukea pitkin lukuvuotta. Ryhmäytyminen on prosessi. 
 
Olen oman kokemuksen myötä huomannut, että mikä tahansa ryhmä on aina aluksi joukko ihmisiä, jotka eivät aina 
tunne toisiaan lainkaan. Tästä joukosta on tehtävä ryhmä, yhteisö, jossa sen jäsenet tuntevat toisensa ja ryhmän 
tarkoituksen. Itse ajattelen, että ryhmäytymisvaiheessa on tärkeä korostaa, että vain yhdessä ja yhteistyöllä ryhmä voi 
päästä tuloksiin. Tällainen yhteistoiminnallinen työskentely on ryhmätyöskentelyä, jossa jokainen jäsen kantaa 
vastuuta yhdessä sovituista tavoitteista. Ei siis vain itsensä, vaan myös muiden takia. Yhteishenki ja luottamus eivät 
synny hetkessä vaan vaativat aikaa. On siis harhaa luulla, että ryhmäytyminen onnistuu yhdellä kertaa 
ryhmäyttämispäivänä. 
 
Lasten ja nuorten kanssa toimiessa osallisuus kulkee vahvasti 
käsikkäin lapsilähtöisyyden sekä lasten ja nuorten kuulemisen 
kanssa. Lapsilähtöisyys on lasten ja nuorten kuulemista ja 
heidän osallistamista toimintaan. Tästä syystä olen halunnut 
nostaa myös nämä menetelmät esiin ja niihin paneudutaan 
enemmän oppaan loppupuolella. 
 
Kaikkia oppaassa olevia menetelmiä voi käyttää niin lasten, 
nuorten, kuin aikuistenkin kanssa. Ikä ei ole esteenä vaan 
kaikkia menetelmiä voi soveltaa ja niihin voi myös oman 
innostuksen myötä keksiä uusia näkökulmia. Vain mielikuvitus 
on rajana! 
 
Toivotan iloisen osallistavia hetkiä kaikille!  
 
Emmi Väkevä-Henttu 
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OSALLISTAVAT MENETELMÄT 
 
Osallisuuden tavoitteena on kasvattaa innovatiivisia, aktiivisia, sosiaalisesti taitavia, vaikuttavia, omilla aivoilla 
ajattelevia lapsia ja nuoria. Osallisuuden tavoitteena on myös, että lapset ja nuoret oppivat vastavuoroisuuden –
kuuntelen ja tulen kuulluksi. Meidän aikuisten on mahdollistettava se, että lapset ja nuoret oppivat elämään yhdessä 
ja oppivat näin hyväksymään myös erilaisuutta.  
 
Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Meidän aikuisten tehtävä on kasvattaa heidät itsensä 
näköisiksi, ajatteleviksi, vahvoiksi, vastuullisiksi, toista kunnioittaviksi ja hyvän itsetunnon omaaviksi.  
 
Kaikessa toimissa on muistettava, että kuuntelu opitaan kuuntelemalla, vuorovaikutus opitaan vain vuorovaikutuksen 
kautta ja kunnioitus kunnioittamalla. Lapset ja nuoret oppivat mallista ja me aikuiset olemme esimerkkeinä. 
 
Osallistavissa menetelmissä ohjaajan rooli on olla mahdollistajana ja tukijana. Ohjaustilanteessa ohjaajan rooli on 
aktivoida ja innostaa osallistumaan. Kaikessa tekemisessä on muistettava, että osallistujat ovat aina yhdenvertaisia. 
Ohjaajan rooli on tärkeä, sillä hän pitää tilanteissa lankoja käsissään antamalla suuntaviivoja ja varmistamalla toisten 
kuuntelemista. Omalla toiminnallaan ohjaaja on myös esikuvana osallistujille. 
 
Osallisuus antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustaitoja, vahvistaa yhteisöllisyyden 
tunnetta ja torjua syrjäytymistä. Osallisuus on myös lapsen oikeus. Valitettavasti sen toteutuminen ei ole riittävällä 
tasolla, eikä sen toteutumista seurata riittävästi. Vaikka säädökset ja linjaukset ohjaavat kohti lapsilähtöistä, lapsen 
osallistumista, kuulemista ja vaikuttamista korostavaa arkea, on käytännön tasolla paljon kehitettävää. 
 
Lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa, ja he ovat parhaita asiantuntijoita itseään koskevissa kysymyksissä. Valitettavasti 
heillä on vain harvoin mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi kasvatuksen ja opetuksen toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Lasten ja nuorten kanssa toimiessa pitäisi entistä enemmän huomioida lapsilähtöisyys ja siksi olisikin 
tärkeää, että opettajat, aikuiset, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kuulisivat lasten ja nuorten ajatukset, 
ideat ja toiveet ja antaisivat näiden toteuttamisille tilaa. Vaikka lapsilähtöisyyden tausta-ajatuksena on se, että lapsi ja 
nuori on ajattelun lähtökohtana, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset ja nuoret saisivat itse päättää kaikesta. Kyse 
ei siis ole kaaoksesta vaan neuvottelusta, keskustelusta ja vuorovaikutuksesta. 
 
Lasten ja nuorten kuuleminen voi tarjota meille aikuisille mahdollisuuden tarkastella toimintamallejamme ja voimme 
näin saada uusia näkökulmia toiminnastamme. Yhdessä lasten ja nuorten kanssa voimme kehittyä. Tärkeintä on, että 
aikuisella on riittävästi aikaa seurata lapsia ja nuoria sekä olla heidän kanssaan läsnä aidossa vuorovaikutuksessa. 
 
Aikuinen – heittäydy, ole aidosti läsnä, kuule, näe, kohtaa!  
 
Ole lasten ja nuorten puolella! 
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SYNTTÄRIPIIRI 
 
TAVOITTEET  
Tullaan tutuiksi  
Tutustumis- ja vuorovaikutusleikki 
Yhteisöllisyys 
Kuuntelun tärkeys; mitä kaveri sanoo 
Vuorovaikutuksen tärkein työkalu on KUUNTELU 
 
TARVITTAVA AIKA 
n.10 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei materiaalia 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujia muodostamaan piiri syntymäpäivän mukaan. Ohjaaja on uusivuosi ja hänen vasemmalla 
puolella on tammikuu. Osallistujat järjestäytyvät piiriin syntymäpäivänsä mukaan. 
 
Kun piiri on muodostettu tarkistetaan, että kuukaudet ovat asettautuneet oikeaan järjestykseen, myös päivät oikeassa 
järjestyksessä. 
 
Jaetaan osallistujat pareihin tammikuusta aloittaen (mikäli pariton määrä, ohjaaja mukaan tai yksi 3 hlö ryhmä). 
Osallistujille annetaan ohjeeksi jutella hetki parin kanssa. Parille kerrotaan oma nimi ja esimerkiksi mitä päivältä 
odottaa.   
 
Kun on keskusteltu, ohjeistetaan osallistujia esittelemään parinsa ja mitä tämä päivältä odottaa. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Eikä, me ei päästy vierekkäin.”  
”Siis mitä sie sanoitkaan?” 
”Mie en muista mitä se sano.” 
”Hyvä tapa jakaa porukka sattumanvaraisesti.” 
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KIERRÄ KAVERI 
 
TAVOITTEET  
Lämmittelyleikki 
Yhdessä tekeminen 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 5 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei materiaalia 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Seisotaan piirissä, ohjeistetaan osallistujat 
valitsemaan piiristä yksi henkilö (ei kerrota ääneen).  
 
Kun leikki laitetaan käyntiin, osallistujien tulee kiertää tämä valittu henkilö kolmesti, jonka jälkeen voi palata omalle 
paikalle. Koska kaikki kiertävät jotakin, ei kiertäminen aina ilman törmäyksiä onnistu.  
 
Vaihdetaan henkilöä ja toistetaan henkilöä vaihtaen. 
 
 

LAPSUUDEN TOIVEAMMATTI 
 
TAVOITTEET  
Tutustuminen 
Yhdessä tekeminen 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Seisotaan piirissä, ohjeistetaan osallistujat esittelemään itsensä ja tämän jälkeen esittämään pantomiimina esimerkiksi 
lapsuuden toiveammatti. Kun tämä on tehty, niin koko muu ryhmä toistaa nimen ja esityksen. Tämän jälkeen yritetään 
arvata mikä ammatti on kyseessä. Samalla tavalla käydään koko kierros läpi niin, että kaikki saavat esitellä itsensä ja 
toiveammattinsa. 
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MINUN TÄHTENI 
 
TAVOITTEET  
Tavoitteena on itsetunnon, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen 
vahvistaminen 
Positiivisten asioiden huomaaminen itsestä 
Tullaan tutuiksi 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT  
Paperia, kyniä ja saksia 
 
ESIVALMISTELUT 
Tarvittaessa A4:lle tulostettuja tähtiä (liitteenä lopussa). Jokainen voi myös piirtää tähden paperiin itse. Näin tähdistä 
tulee vielä persoonallisempia. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat leikkaamaan paperista iso tähti. Tähden keskelle kirjoitetaan oma nimi.  
 
Osallistujat kirjoittavat jokaiseen sakaraan myönteisiä asioita itsestään. Ajatuksena löytää itsestä positiivisia asioita. 
"Olen tähti! Loistan, koska..."  
 
Mikäli osallistujan on vaikea keksiä positiivisia asioita itsestään, niin pyydetään muita osallistujia auttamaan (vaatii 
sen, että osallistujat tuntevat entuudestaan). Ohjaaja seuraa ja tarvittaessa auttaa osallistujia pohtimaan ja löytämään 
positiivisia asioita itsestä. 
 
Lopuksi pyydetään osallistujia esittelemään itsensä tähden avulla ja kertomaan yhden positiivisen asian, jonka tähteen 
on kirjoittanut. ”Olen… ! Loistan, koska olen…” 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”En mä keksi mitää hyvää” 
”Onpa vaikeeta.” 
”Tää oli kiva.” 
”Mussahan on paljon hyvää.” 
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MAKARONI VAAHTOKARKKI 
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Roolien esiin nouseminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos tärkeä!  
  
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Raakaa spagettia 
vaahtokarkkeja 
 
ESIVALMISTELUT 
Jaetaan osallistujat n. 4 henkilön ryhmiin.  
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat rakentamaan rakennusmateriaaleista (esim. 15 spagettia ja 5 vaahtokarkkia) mahdollisimman 
korkea ja vapaasti pystyssä pysyvä rakennelma. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5-10 minuuttia.  
 
Korkeimman vapaasti pystyssä pysyvän rakennelman rakentanut tiimi voittaa! 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Vähänkö tää oli kiva.” 
”Saaks nää vaahtokarkit syödä?” 
”Voidaanko rakentaa uusi?” 
 

PYSÄHDY OLEMAAN 
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos tärkeä!  
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja. 
 
ESIVALMISTELUT 
Jaetaan osallistujat n. 4 henkilön ryhmiin tai vaihtoehtoisesti koko ryhmän kuva. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat pysähtymään olemaan jotakin esimerkiksi ’Olen puu’. Kuva vaihtuu koko ajan. ns. ketjuna 
edetään ja osallistuja kerrallaan hyppää kuvaan mukaan olemaan jotakin esimerkiksi ”Olen omena”.  
Kun kaikki osallistujat ovat osallistuneet kuvaan, niin ensimmäisenä kuvassa ollut päättää, kuka jatkaa kuvassa 
esimerkiksi ”omena jää”. Ja näin aloitetaan uuden kuvaketjun muodostaminen ”Olen omena”. Taas osallistuja 
kerrallaan osallistujat tulevat kuvaan mukaan ja ensimmäisenä kuvassa ollut päättää kuka kuvaan jää.   
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Tällaiset yhdessä tekemiset on kivoja.” 
”Hei tää on tosi kivaa.” 
”Otetaan vielä kerran, jooko?” 
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ILMAN PUHETTA  
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Roolien esiin nouseminen 
Jokaisen panos tärkeä!  
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 10 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei materiaalia 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujia muodostamaan ryhmänä  
(niin, että kaikki osallistuvat), äänettömästi erilaisia asioita 
esim. ympyrä, kolmio, kirjain A, numero 7, tähti, kirjahylly 
jne. Vain mielikuvitus on rajana! 
 
Edetään helpoimmasta vaikeampaan. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Vähänkö on vaikea olla hiljaa.” 
”Me ollaan hyviä tässä.” 
”Voi apua miten kivaa.” 
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PALLOT KIERTÄÄ 
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos tärkeä!  
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 10 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Pieniä pehmeitä palloja 3-4 kpl  
(jos ei ole palloja, voidaan esimerkiksi 
sanomalehdestä rutata palloja) 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujia muodostamaan piiri. 
Kerrotaan, että palloa heitetään niin, että se käy 
jokaisella kerran. Osallistujien pitää vain muistaa 
kenelle pallon heittää ja keneltä pallon saa.  
Tehdään sama uudestaan, pallo (myöhemmin pallot) 
kiertää täysin samaa reittiä. Kun tämä sujuu, lisätään 
pikkuhiljaa pallojen määrää.  
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Kokeillaa viel kerran onnistutaanko me.” 
”Vähänkö me ollaan hyviä.” 
”Yrittäkää hei nyt jooko.” 
”Kyl me tähän pystytään.” 
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VÄITTÄMÄT 
 
TAVOITTEET  
Mielipiteiden kertominen ja kuunteleminen  
Vuorovaikutus 
Yhteisöllisyys 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 20 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaaja kertoo osallistujille alkuun mikä on väittämä. 
Kerrotaan myös, että leikin tarkoitus on selvittää ajatuksia ja 
tunteita erilaisista asioista.  
Ohjaaja kertoo osallistujille, että tilan toisessa päässä 
asiasta ollaan samaa mieltä ja toisessa päässä erimieltä. 
Janan keskivaiheilla on neutraali alue (en oikein osaa sanoa). 
 
Osallistujille esitetään erilaisia väittämiä ja heidän tulee sijoittua tilassa omien ajatusten ja tuntemusten mukaiseen 
kohtaan. Käydään haastattelemassa osallistujia siitä, miksi ovat päätyneet siihen kohtaan. Keskustellaan yhdessä. 
 
Esimerkki väittämiä: 
Koulu on kivaa 
Koulussa on hyvää ruokaa 
Opettajat ovat mukavia 
Koulusta tulee liikaa läksyä 
Koulussamme on kiusaamista 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Näin saa hyvin ajatukset näkyviksi” 
”Nyt tiiän mitä muut ajattelee” 
”Ei niitä kiinnosta mein asiat.” 
”Kyl ne kuuntelee, mut ei ne mitään tee.” 
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RYHMÄT 
 
TAVOITTEET  
Tutustuminen 
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Ryhmiin jakautuminen 
Jokaisen panos on tärkeä! 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaa pyytää osallistujat etsimään kaikki henkilöt, joilla on esim. samanvärinen paita ja muodostamaan sen 
perusteella ryhmiä. Syntyneiden ryhmien jäsenet esittäytyvät toisilleen. 
 
Hetken päästä ohjaaja pyytää osallistujia muodostamaan uudet ryhmät esimerkiksi silmien värin mukaan ja 
esittäytymään jälleen toisilleen.  
Tätä jatketaan ja muodostetaan erilaisia ryhmiä, joissa esittäydytään (halutessaan esittäytymisen voi jättää pois). 
 
Ryhmiä voi muodostaa esimerkiksi: 
Käsien mukaan 
Hiusten mukaan 
Jalkojen mukaan 
Pituuden mukaan  
 
Vain mielikuvitus on rajana! 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Tää on helppoa ja kivaa.” 
”Näin saadaan luokka jaettua eri porukoihin.” 
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MUODOSTELMAT 
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos tärkeä! 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaaja jakaa osallistujat samankokoisiin ryhmiin.  
Jokaiselle ryhmälle merkataan alue (esimerkiksi piirtämällä / 
teippaamalla maahan).  
 
Ohjaaja antaa erilaisia ohjeistuksia ryhmille, jonka mukaan heidän tulee koskettaa omaa aluettaan.  
Tärkeää on, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat. Ohjaaja tarkistaa onko asetelmat tehty oikein.  
Annetaan uusia muodostautumisohjeita ja tarkistetaan, että asetelmat on oikein tehty. 
 
Esimerkki ohjeistuksia: 
 
3 polvea ja 5 kyynärpäätä 
2 jalkaa, 3 kättä ja 1 peppu  
1 maha, 1 selkä ja 3 polvea 
 
Vain mielikuvitus on rajana! 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Eikä, tää on paha.” 
”Mehän onnistuttiin.” 
”Tätä lisää!”  
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RYHMÄKERTOMUS 
 
TAVOITTEET  
Lämmittely 
Kevennys 
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Yhteishengen nostatus 
Jokaisen panos on tärkeää! 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Tarvittaessa paperi, johon tarina kirjoitetaan 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat piiriin istumaan. Kerrotaan, että tarkoitus on tehdä yhteinen kertomus (kertomukselle 
voidaan halutessa valita aihe). Kertomus muodostuu sanoista joita jokainen osallistuja sanoo ( 1 sana / vuoro).  
 
Ohjaaja aloittaa tarinan yhdellä sanalla. Osallistujat jatkavat tarinaa lausuen vuorotellen edelliseen sanaan sopivan 
sanan (1 sana / vuoro). Osallistujat saavat päättää, mihin kohtaan tulee pilkku tai piste. Se myös sanotaan ääneen. 
Tarina lopetetaan sanoihin: ”Tarinan opetus oli…” näin ryhmä saa keksiä kertomukselleen opetuksen, joka voi olla 
mikä tahansa. 
 
Ohjaaja voi halutessaan kirjoittaa kerrotut sanat taululle tai paperille. Monesti näin kerrotuista tarinoista tulee hyvin 
hauskoja.  
 
Jokainen osallistuja toimii harjoituksessa samalla panoksella ja saa äänensä kuuluviin, eikä kertomuksen suuntaa voi 
yksittäinen osallistuja ohjailla. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Aivan mahtava tarina.” 
”Tehdään jooko uusi.”  
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YHTEISPIIRUSTUS 
 
TAVOITTEET   
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos on tärkeä! 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 45 minuuttia 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Paperia (vähintään A3) 
Värikyniä / vesivärit 
Halutessa taustalle musiikkia 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaaja jakaa osallistujat ryhmiin (4-6 hlö). Ryhmässä 
osallistujat maalaavat tai piirtävät kuvan, joka näyttää 
yhtenäiseltä kokonaisuudelta.  
 
Ohjaaja jakaa kullekin ryhmälle värit ja yhden paperin. 
Kuva piirretään/maalataan hiljaisuudessa (taustalla voi 
soida musiikki). 
 
Ohjeistetaan osallistujat aloittamaan niin, että joku ryhmästä aloittaa valitsemalla ensimmäisen värin ja tekemällä 
paperille yhden viivan tai siveltimen vedon. Tästä eteenpäin jokainen vuorollaan valitsee haluamansa värin ja tekee 
paperille viivan tai vedon ja palauttaa värin pöydälle merkiksi osuutensa päättymisestä. Viivan tai vedon ei tarvitse 
jatkua edellisestä.  
 
Työn tekeminen jatkuu niin kauan, kunnes joku ryhmäläisistä kokee työn olevan valmis ja ehdottaa muille työn 
lopettamista. Jos toiset hyväksyvät ehdotuksen, ryhmäläiset allekirjoittavat työn. 
Pyydetään osallistujia laittamaan työt nähtäville ja jokainen tutustuu töihin annetun ajan puitteissa. 
 
VAIHTOEHTO  
Halutessaan yhteispiirustuksen voi toteuttaa siten, että osallistujat jaetaan kahteen ryhmään (jos vähän osallistujia, 
niin yksi ryhmä), jotka muodostavat jonon. Jonojen ensimmäisten selkään ohjaa piirtää kuvan (esimerkiksi tähti). Tätä 
ei kerrota osallistujille. Osallistuja toisensa jälkeen piirtää edessä olevan selkään saman kuvan (mitä tuntenut omassa 
selässä). Jonon viimeinen piirtää kuvan paperille, joka näytetään kaikille. Ohjaaja piirtää lopuksi oikean kuvan paperille 
ja katsotaan kuinka hyvin piirustus-viesti on kulkenut. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Ihanan rentouttavaa.” 
”Siis mitä sä piirsit?” 
”No ei ihan oo saman näköinen, kuin alussa” 
”Vähänkö tää on kivaa, otetaan uudestaan.”  
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KATSEET KOHTAAVAT 
 
TAVOITTEET  
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen 
Yhteisöllisyys 
Jokaisen panos tärkeä! 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 15 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat seisomaan piirissä. Jokainen 
kääntyy katsomaan vasemmalla puolellaan olevaa. 
Katsottuaan hetken hän siirtää katseensa seuraavaan ja 
taas seuraavaan ja niin edelleen. Katseen pitää siis pysähtyä hetkeksi jokaiseen piirissä seisovaan.  
 
Kun kahden osallistujan katseet kohtaavat, vaihtavat nämä hiljaa paikkoja keskenään. Uudella paikalla aloitetaan taas 
katsominen vasemmalla puolella seisovasta. Leikin aikana ei puhuta. 
 

PEILI 
 
TAVOITTEET  
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Yhdessä tekeminen 
Toisen huomioiminen 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 10 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei esivalmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Jaetaan osallistujat satunnaisesti pareiksi. Parit asettuvat seisomaan vastapäätä toisiaan. Ohjeistetaan pareista toinen 
toimimaan peilinä. Toinen osallistuja lähtee hitaasti liikuttamaan käsiään ja toinen seuraa liikettä peilinä. Kun yhteys 
syntyy, voidaan pikkuhiljaa ottaa myös muut kehon osat mukaan. Harjoitus tehdään puhumatta. Jonkin ajan kuluttua 
rooleja vaihdetaan. 
 
Lopuksi keskustellaan yhdessä siitä miltä harjoitus tuntui. 
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ITSETUNNON KUKKA 
 
TAVOITTEET  
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Itsetunnon, itsetuntemuksen ja 
itseluottamuksen vahvistaminen 
Positiivisten asioiden huomaaminen 
toisissa 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 45 min  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Värikkäitä papereita tai pahvia 
 
ESIVALMISTELUT 
Halutessa terälehdet ja kukan keskustat 
(ympyrät) voi leikata valmiiksi 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujat leikkaamaan itselleen ympyrän, jonka keskelle kirjoittavat oman nimensä. Tämän jälkeen 
jokainen leikkaa itselleen terälehtiä (saman verran kuin on osallistujia). Kun terälehdet on leikattu, niin kirjoitetaan 
niiden toiselle puolelle jokaisen osallistujan nimi. Toiselle puolelle kirjoitetaan jokin positiivinen asia tästä 
osallistujasta. Lopuksi terälehdet jaetaan osallistujille ja jokainen saa liimata omat terälehdet omaan kukan 
keskustaan. Näin saadaan jokaiselle oma itsetunnon kukka, jossa on positiivisia asioita itsestä. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Ihanaa!” 
”Näinkö musta ajatellaan.” 
 

VAHVUUDET TOISTEN SILMIN 
 
TAVOITTEET  
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Ryhmätyö, yhdessä tekeminen  
Yhteisöllisyys 
Vahvuuksien huomaaminen ja huomioiminen toisissa 
Yhteishengen nostatus 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 10 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Vahvuuskortit (esimerkiksi tulostettavissa 
mielenterveysseuran sivuilta) 
 
ESIVALMISTELUT 
Tulostetaan vahvuuskortit tai käytetään muita vahvuuskortteja. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Jaetaan osallistujat pieniin ryhmiin. Halutessa voidaan toteuttaa koko ryhmän kanssa. Ryhmissä/ryhmässä osallistujat 
valitsevat vahvuuskorteista vuorotellen jokaiselle yhden vahvuuskortin. Valitsija antaa kortin itse ja kertoo, miksi hän 
valitsi kyseisen vahvuuden.  
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TUNTEET 
 
TAVOITTEET  
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Yhteisöllisyys 
Yhdessä tekeminen 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 20 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Tulostettavat tunnepilvet (9 perustunnetta) – 
mielenterveysseura.  
Tarvittaessa tunteet voi kirjoittaa myös itse paperille. 
 
PERUSTUNTEITA OVAT: 
Ilo, suru, rakkaus, viha, pelko, nolous, yllätys, mielihyvä ja 
inho. 
 
ESIVALMISTELUT 
Tulostetaan tunnepilvet tai käytetään muita tunnekortteja. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Keskustellaan ryhmässä näistä tunteista. Missä tilanteissa 
tunnetta voi tunnetta? Millaisia ajatuksia tunne herättää? 
Missä tunne tuntuu? Miltä tunne tuntuu? Millä sanalla 
tunnetta voi kuvailla? 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Vieraiden kanssa tää olis vaikeeta.” 
 
 

FORUMTEATTERI 
 
Osassa kouluja olemme pureutuneet epäkohtiin (mm. kiusaaminen) Forumteatterin menetelmin.  
 
Forumteatteri on vuorovaikutteinen ja osallistava teatterimuoto, jonka avulla nostetaan esille ryhmäläisten oma ääni 
sekä tartutaan ryhmää huolestuttaviin aiheisiin. Forumteatteri on teemoista huolimatta hauskaa. Se ei vain tutki 
ongelmia, vaan tekee jokaisesta todellisen elämän toimijan.  
 
Forumin käytössä oppilaiden kanssa pyritään prosessiin, jossa oppilaat itse hakevat vaihtoehtoisia näkökulmia, 
merkityksiä ja toimintatapoja esimerkiksi koulukiusaamistapauksissa. Työtapa on ratkaisukeskeinen; ei pyöritellä 
ongelmaa vaan erilaisia ratkaisumalleja. Valmiiksi saatavat ratkaisut eivät ole itse tarkoitus, vaan enemmänkin 
tavoitellaan osallistujien omaa oivallusta ympäröivän maailman kysymyksiin. 
Forumteatteri menetelmän tavoitteena on tukea nuoren osallisuutta omaan elämäänsä ja antaa mahdollisuuksia 
tarkastella asioita samaan aikaan hyvin henkilökohtaisesti mutta turvallisen etääntyneesti. 
 
Forumteatteri näytelmien kesto vaihtelee ja sitä voidaan käyttää monella tavalla. Työskentelyyn on hyvä varata 
vähintään yksi oppitunti. 
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POSITIIVISTEN ASIOIDEN LAINAAMO 
 
TAVOITTEET  
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
Itsetunnon, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen 
vahvistaminen 
Positiivisten asioiden huomaaminen  
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 30 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Laatikko 
Laatikon koristeet 
Laatikkoon tulostettuja positiivisia asioita ja 
voimalauseita 
 
ESIVALMISTELUT 
Positiivisten asioiden lainaamo -laatikon 
tekeminen.  
Voimalauseiden tulostaminen tai kirjoittaminen 
papereille. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Tehdään laatikko, josta osallistujat voivat käydä 
tarvittaessa nostamassa itselleen positiivisen 
”voimalauseen”.  
 
Positiivisten asioiden lainaamo voidaan sijoittaa 
esimerkiksi luokkaan.  
 
Meillä kaikilla on joskus huonoja päiviä. Päiviä, jolloin tarvitsisimme rohkaisua ja tukea.  
Positiivisten asioiden lainaamo mahdollistaa sen, että osallistujat voivat tarvittaessa käydä nostamassa itselleen 
”voimalauseen”.  
 
Esimerkkejä voimalauseista: 
 
Sinä. Olet. Itsevarma. Ihana. Älykäs. Aito. Luonnollinen. Positiivinen. Sinä. Olet täydellinen juuri sinuna! 
 
Ole ylpeä itsestäsi! Älä etsi virheitä itsestäsi. Keskity itsetuntosi vahvistamiseen ja hyviin puoliisi - korosta niitä. 
 
Unelmoi. Usko unelmiisi. On tärkeää, ettet anna kenenkään - et edes itsesi - lannistaa sinua ja unelmiasi.  
Pidä mielesi avoimena myös uusille unelmille. 
 
Sinussa on kaikki maailman voima, taidot, ilo, äly, viisaus, lämpö - näytä mahtavuutesi kaikille! 
 
Sinusta voi tulla vain sinä, ja vain sinä tiedät, mitä̈ haluat olla. Ole rohkeasti oma itsesi. 
 
Kun onnistut jossakin, iloitse! Kun epäonnistut, sure hetki ja ota opiksi. Suuntaa katseesi uusiin haasteisiin mutta älä 
pelkää epäonnistumisia. Aina on hyvä syy juhlaan! 
 
Tiedäthän, että olet mahtava tyyppi! Vaikka kukaan ei sitä muistaisi sanoa sinulle, Sinä olet! 
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Hyödyllisiä linkkejä osallisuuteen 
 
Versoverkon Vinkkivasu 
http://www.versoverkko.fi/versotarhurin-vinkkivasu/ 

© Menetelmäoppaita ja materiaalia. 
 
Osallisuuden käsite 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus 
 
Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/128983/Osallisuus_final_17.11.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

© Tietoa osallisuuden vaikutuksista 
 
Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa. 
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Nuorten-aanen-pitaa-kuulua-final.pdf 

© Raportissa tarkastellaan lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, miten he voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisiin 
asioihin. 

 
Vahvuuskortit 
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/vahvuuskortit_24kpl.pdf 

© Vahvuuskortit, joiden tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä 
itsetuntemusta. 

 
Tunnepilvet 
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/tunnepilvet_painoon_2015.pdf 

© Tunnepilvet, joihin on nimetty yhdeksän perustunnetta. 
 
MLL omia materiaaleja 
 
Tehtäväkortit  
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tehtavakortit/ 

© Toiminnallisia harjoituksia. 
 
Sata leikkiä 
https://www.leikkipäivä.fi/sata-leikkia/ 

© Osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa koottu sivulle sata suosittua leikkiä. 
 
MLL  –  tukioppilastoiminta 
www.mll.fi/tukioppilastoiminta 

© Tietoa ja materiaalia tukioppilastoimintaan. 
 
Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen 
http://omaoppilaskunta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Kuulun-Välineitä-ryhmän-toiminnan-tukemiseen.pdf 
 
Yhdenvertaisuus – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit 
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/01/16143318/Yhdenvertaisuus-Tukioppilastoiminnan-
koulutusmateriaalit.pdf 
 
MLL:n julkaisu Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen 
http://omaoppilaskunta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Kuulun-Välineitä-ryhmän-toiminnan-tukemiseen.pdf 
 
http://kymenpiiri-mll-fi-
bin.directo.fi/@Bin/9352136a2cf67f318c34c650401fbdae/1552031322/application/pdf/683896/Vuosikertomus2017
%28nettiversio%29.pdf 

© Mie kuulun! – hankkeen esittely ja julkilausuma s.19-21 
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LAPSILÄHTÖISYYS  
 
Lapsilähtöisyys on lasten ja nuorten kuulemista ja heidän osallistamista toimintaan. Lapsilähtöinen ote ottaa lapsen ja 
nuoren huomioon yksilönä, kuuntelee toiveita ja saa heidän äänensä näkyväksi. Tällaisessa toiminnassa lapsella ja 
nuorella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan elämään liittyviin asioihin. Lapsilähtöisyys vahvistaa lapsen ja 
nuoren osallistumista päätöksentekoon. Lapsilähtöinen toiminta vaatii aikuiselta läsnäoloa ja vuoropuhelua. Tätä 
lasten, nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua on lisättävä, sillä on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
vaikuttaa. 
 
Miten lasten ja nuorten mielipiteet saadaan näkyviksi?  
 
Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi, ilmaista 
mielipiteensä sekä vaikuttaa. Kaikessa toiminnassa 
lasten ja nuorten kanssa lähtökohtana pitäisi olla se, 
että lapset ja nuoret tulevat kuulluksi päivittäin ja heitä 
kannustetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään.  
 
Näkyviksi lasten ja nuorten toiveet ja ajatukset 
saadaan dokumentoimalla. Hyviä keinoja ovat mm. 
piirtäminen, kirjoittaminen, kirjaaminen ja 
kuvaaminen. 
 
Lasten ja nuorten osallisuus ei ole vain aikuisten hyvän 
tahdon varassa, sillä lait vaativat lasten ja nuorten 
osallisuutta: 
 
Nuorisolain 8 §: Nuorille tulee järjestää mahdollisuus 
osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -
politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria 
on kuultava heitä koskevissa asioissa. 
 
Perustuslain 6 §: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti 
yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa  
itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.  
 
Kuntalain 27 §: Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on  
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 
 
Muita lakeja, jotka velvoittavat huomioimaan lasten ja nuorten osallisuus: 
Lastensuojelulaki (2007/417)  
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, Artikla 12 ja 13  
Perusopetuslaki (1998/628) 2 § 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 
 
Nämä on huomioitava työskennellessä lasten ja nuorten kanssa.  
Lasten ja nuorten oikeus osallistua ei siis voi olla vain aikuisten hyvän tahdon varassa.  
Osallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus ja aikuisilla on velvollisuus mahdollistaa osallisuus. 
 
Parhaimmillaan lapsilähtöisyys tukee lasten ja nuorten itsetuntoa, sillä aito kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen 
välittävät lapselle ja nuorelle tunteen siitä, että hänen ajatuksensa ja mielipiteensä ovat tärkeitä. Lasten ja nuorten 
toiveiden huomioiminen ja toteuttaminen antavat kokemuksen siitä, että he voivat vaikuttaa asioihin. Lapsilähtöisyys 
ei ole rakettitiedettä, vaan pieniä tärkeitä tekoja, jotka eivät kiireen keskellä saisi unohtua.  
 
On kuitenkin muistettava, että lapsilähtöisyys ei vähennä aikuisten kasvatusvastuuta. Lapsilähtöisyyden lisäksi lapset 
ja nuoret tarvitsevat rajoja ja rakkautta. 
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Hyödyllisiä linkkejä lapsilähtöisyyteen 
 
Huomaa minut! -opas 
https://varsinaissuomenpiiri-mll-fi-
bin.directo.fi/@Bin/c093a6f3bbc3128ef0de58d9807b0f58/1549456193/application/pdf/584120/Huomaa%20minut_
MLLVarsinaisSuomenpiiriry.pdf 

© Työkalu lapsen osallisuuden tukemiseen ja palautteen keräämiseen. Sopii moneen toimintaympäristöön, ja 
sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa. 

 
Mulla on asiaa tiedonkeruun -opas 
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/10/Mulla-on-asiaa-_-tiedonkeruun-opas.pdf 

© Opas lasten ja nuorten hyvinvointitiedonhankintaan. Menetelmissä yhdistyvät tiedontuotanto ja lasten 
kuuleminen.  

 
Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa 
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-
keskusliitto/nuorten_aanen_pitaa_kuulua_visuaalinen_tiivistelma_final.pdf 

© Visuaalinen tiivistelmä Nuorten äänen pitää kuulua! -selvityksestä. 
 
Tarinaviikot perhepalveluissa 
http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/01/Tarinaviikot-perhepalveluissa-Jyvaskylassa.pdf 

© Perheiden osallisuuden vahvistaminen perhepalveluiden kehittämisessä. 
 
Lapsivaikutusten arviointi 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136377/PP_LAVA_prosessikuvaus_vihr_lape_ilme.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

© Ohjeistus, jota voi soveltaa lasten ja nuorten parissa työskentelevät arvioidessaan toimintansa lapsiin 
kohdistuvia vaikutuksia 
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LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN 
 
Lasten ja nuorten kuuleminen kaikessa päätöksenteossa on tärkeää. Kuulemisessa, ja sitä kautta myös osallisuudessa, 
on kysymys siitä, että lapsilla ja nuorilla tarjotaan vaikutusmahdollisuuksia itselle tärkeissä asioissa. Lapset ja nuoret 
ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Osallisuuteen kasvetaan ja kasvatetaan, joten meidän aikuisten 
tehtävänä on mahdollistaa lapsen ja nuoren kuuleminen ja osallisuus. 
 
Osallisuuden edistäminen edellyttää, että lapsi ja nuori nähdään toimijana, jolla on oikeus olla yhteisönsä arvostettu 
jäsen. Osallisuutta ja kuulemista kehitettäessä on huomioitava lasten ja nuorten näkökulma sekä heille luontaiset 
tavat toimia. Meillä aikuisilla on oltava käytössämme erilaisia menetelmiä, joilla tarjoamme kuulemisen ja 
osallisuuden mahdollisuuksia.  
 
Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimuksessa nousi esiin, että nuorten mielestä on tärkeää, että päättäjät kuuntelevat 
nuorten mielipiteitä. Vain 1 % vastanneista oli sitä mieltä, että nuorten mielipiteiden kuunteleminen ei ole lainkaan 
tärkeää. 88 % vastanneista piti nuorten kuulemista erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä. Lapsilta ja nuorilta saamme 
arvokasta tietoa, sillä lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. 
 
Lasten ja nuorten suora vaikuttaminen tapahtuu lasten ja nuorten kasvuympäristöissä, esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa, koulussa, nuorisotoiminnassa sekä liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Erilaisten kyselylomakkeiden 
tai mielipidejanojen avulla pystytään hyvin keräämään tietoa jostakin tietystä asiasta esimerkiksi luokan ilmapiiristä, 
kouluvuodesta tai nuorisotyöstä.  
 
Kaikissa päätöksissä pitäisi huomioida entistä enemmän lapsilähtöisyys,  ja siksi olisikin tärkeää, että opettajat, 
aikuiset, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kuulisivat, mitä lapsilla ja nuorilla on asiaa. Lapsilähtöisiä 
tapoja saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin on mm. erilaisten kokouksien pitäminen, joissa kuullaan mitä ryhmällä 
on sanottavaa (toiveet, kuulumiset jne.). Tällaiset kokoukset ovat äärimmäisen hyvä keino saada koko ryhmältä tietoa. 
Kokousten pitäminen opettaa lapsille ja nuorille sen, että heidän ajatuksensa ovat tärkeitä ja he pystyvät 
vaikuttamaan. Tällainen yhteisöllisyys lisää parhaassa tapauksessa myös ryhmähenkeä, ME-henkeä. Väitän, että 
pienilläkin teoilla me aikuiset saamme aikaan sen, että lapset ja nuoret kokevat, että heidän ajatuksensa ovat tärkeitä.  
 
Parhaimmillaan osallisuus on mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämään liittyviin asioihin. Myös Suomen 
perustuslaki (731/1999 1-7§) toteaa, että lapset ovat aikuisten kanssa tasavertaisia lain edessä, jolloin heillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen, sekä itseään koskeviin asioihin. Nämä tulisi 
huomioida myös nuorisotyössä, kuten nuorisotalotoiminnassa, joka perustuu aikuisten, lasten sekä nuorten väliseen 
yhteistoimintaan.  
 
Kuulemisen tavat on hyvä valita sen mukaan, keitä asia koskee. Lasten ja nuorten ikä ja kehitys vaikuttavat siihen 
millaisia keinoja käytetään. Ikä ei kuitenkaan koskaan saa olla esteenä. Vuorovaikutus aikuisten, lasten ja nuorten 
välillä on avainasemassa kuulemisessa ja osallisuudessa. Vuorovaikutuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä 
kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on ensimmäinen askel. Vuorovaikutuksessa on huomioitava aina lasten ja nuorten 
luontaiset tavat toimia, mene tilanteisiin heidän ehdoillaan. 
 
Hyviä olemassa olevia menetelmiä lasten ja nuorten kuulemiseen on paljon. Meidän aikuisten pitäisi muistaa ja pitää 
ne mielessä. Kun kuulemme lapsia ja nuoria, osallistamme heidät toimimaan kanssamme yhdessä. Näin kasvatamme 
lapsia ja nuoria, jotka tietävät, että heidän mielipiteensä ja ajatuksensa ovat tärkeitä. Kuulluksi tulleet lapset ja nuoret 
osaavat muodostaa ja ilmaista mielipiteitään.  
 
  



 27 

MENETELMIÄ KUULEMISEEN 
 

• Havainnointi (esimerkiksi leikin lomassa + keskustelu) 
• Dokumentointi (kirjataan lapsen/nuoren ajatukset ylös tai kuvataan) 
• Erilaisten kokouksien pitäminen  
• Piirtäminen (esimerkiksi piirrä unelmien koulu) 
• Sadutus ja erilaisten tarinoiden kirjoittaminen (esimerkiksi kerro millainen olisi unelmien tarhapäivä, minä 

kirjaan) 
• Unelmakartan tekeminen (esimerkiksi tee unelmakartta siitä mitä nuorisotyö parhaimmillaan olisi) 
• Keskustelut ja kirjoittaminen 
• Valokuvaaminen (esimerkiksi ota kuva paikasta, jota pitäisi muuttaa) 
• Erilaiset palaute- ja kyselylomakkeet (mikä on ollut mukavinta? Mitä haluaisit, että olisi toisin? Mitä olet 

tehnyt? Mitä haluaisit tehdä?) 
• Digitaalisuuden hyödyntäminen  
 

KUUNTELEMINEN 
 
TAVOITTEET  
Millainen kuuntelija sinä olet?  
Millainen kuuntelija on hyvä kuuntelija? 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 5 minuuttia  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Halutessa voidaan istua penkeillä 
 
ESIVALMISTELUT 
Ei valmisteluita 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Jaetaan osallistujat satunnaisesti pareiksi ja istumaan parin kanssa 
vastakkain. Valitaan yhdessä teema, josta puhutaan. Esim. millainen aamu 
oli. Ohjeistetaan, että jokainen puhuu 1 min ajan valitusta teemasta parinsa kanssa yhtaikaa.  
Molemmat puhuvat, kumpikaan ei kuuntele. 

 
Tämän jälkeen keskustellaan koko ryhmän kanssa siitä, miltä tämä kokemus tuntui.  

 
Ohjeistetaan nyt osallistujia keskustelemaan samasta teemasta, niin, että toinen puhuu ja toinen keskittyy kaikkeen 
muuhun esim. ympärillä tapahtuviin asioihin. Toinen puhuu ja toinen keskittyy kaikkeen muuhun. 
 
Tämän jälkeen keskustellaan koko ryhmän kanssa siitä, miltä tämä kokemus tuntui.  
 
Viimeiseksi ohjeistetaan parit sopimaan keskenään kumpi aloittaa. Teema on edelleen sama, mutta toinen puhuu ja 
toinen kuuntelee tarkasti 1 minuutin ajan. Tämän jälkeen kuunnellut osapuoli kertoo puhujalla, mitä hän kuuli tämän 
sanovan. Vaihdetaan osia. 

 
Lopuksi keskustellaan siitä, miltä työskentely tuntui, miten se onnistui, mitä se opetti ja mitä kukin havaitsi itsestään ja 
muista. 
 
NUORTEN ÄÄNI 
”Tuntuu pahalta, kun toinen ei kuuntele.” 
”Tältäkö aikuisista tuntuu, kun me puhutaan päälle?” 
”Kun toinen kuuntelee, se tuntuu hyvälle.”  
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MIELIPIDEJANA  
 
TAVOITTEET  
Selvittää mielipidettä jostakin asiasta  
Kuulla lasten ja nuorten mielipide asiasta 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 45 min  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Ei tarvittavia materiaaleja.  
 
ESIVALMISTELUT 
Mietitään etukäteen mistä asioista halutaan lasten ja nuorten mielipiteitä. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Kerrotaan osallistujille, että tila, jossa nyt ollaan toimii mielipidejanana. 
Vasen seinä on samaa mieltä, oikea on eri mieltä ja keskellä tilaa on alue, 
jossa ei oikein osaa sanoa omaa mielipidettä. 
 
Esitetään osallistujille erilaisia väittämiä.  
Esimerkiksi koulu on kivaa.  
 
Väittämän mukaan lapset ja nuoret menevät sinne, mikä vastaa heidän mielipidettään asiasta.  
Mielipiteitä avataan vielä haastattelemalla muutamia osallistujia.  
Näin saadaan lasten ja nuorten ääni asiasta kuuluviin ja voidaan käydä hyvää keskustelua aiheista.  
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POHDINTARASTIT 
 
TAVOITTEET  
Selvittää mielipidettä jostakin asiasta  
Kuulla lasten ja nuorten mielipide asiasta 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 45 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Kysymyslaput, kyniä, mielellään iso tila tai useita toisiaan lähellä olevia pienempiä tiloja.  
 
ESIVALMISTELUT 
Kysymyslaput on hyvä tehdä etukäteen 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Asetetaan pöydille lappuja, joihin on etukäteen kirjoitettu kysymykset (esim. millainen on hyvä luokka? Millainen on 
kiva koulu?) 
 
Ohjaaja jakaa ryhmä pieniin ryhmiin, jotka yhdessä kiertävät rasteilla. Rastivierailut voi toteuttaa yksin tai pienissä 
ryhmissä. Pienten lasten kanssa on hyvä olla kirjuri. 
 
Ryhmät kiertävät jokaisella rastilla järjestyksessä (ohjaajan johdolla) ja kirjaavat paperille lyhyesti mielipiteensä 
pöydällä olevasta kysymyksestä. Jokainen rastilla vierailu kestää n. 5 minuuttia riippuen käytössä olevasta ajasta.  
 
Jotta siirtymiset olisivat sujuvia, rastien vaihdot tapahtuvat kaikilla samaan aikaan. 
Seuraavilla rasteilla täydennetään toisten vastauksia ja keksitään uusia (kenenkään vastausta ei saa pyyhkiä pois). 
Kun kaikki rastit on käyty, niin käydään yhteisesti läpi rasteille kertyneet vastaukset ja keskustellaan niistä. 
 

TOIVEPUU 
 
TAVOITTEET  
Selvittää toiveita jostakin asiasta 
Kuulla lasten ja nuorten mielipide asiasta 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 10min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Puu tai oksa, johon voidaan ripustaa lehtiä (toiveita). 
Paperista tai pahvista leikattuja lehtiä. 
 
ESIVALMISTELUT 
Lehtiä on hyvä tehdä etukäteen. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Osallistujille kerrotaan, että kyseessä on toivepuu, johon 
jokainen voi halutessaan käydä laittamassa oman toiveensa. 
Esimerkiksi kouluruuasta.  
 
Toivepuun avulla saadaan osallistujien toiveet näkyviksi. 
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AJATUS SEINÄLLE 
 
TAVOITTEET  
Selvittää mielipide jostakin asiasta 
Kuulla lasten ja nuorten mielipide asiasta 
 
TARVITTAVA IKA 
n. 45 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Iso paperi seinälle, pieniä paperilappuja sekä kyniä. 
 
ESIVALMISTELUT 
Iso paperi ja pieni paperilappuja (esim. post-it lappuja 3/hlö) 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaaja kiinnittää seinälle ison paperin, jonka keskelle kirjoittaa asia, josta mielipidettä toivotaan.   
Ohjaaja jakaa jokaiselle osallistujalle yhtä monta (esim. 3/ osallistuja) pientä lappua ja kynät.  
 
Alkuun jokainen työskentelee itse ja kirjoittaa paperille mielipiteensä (1/lappu) asiasta.  
Kun ajatukset on kirjoitettu lapuille, kiinnitetään laput seinällä olevalle isolle paperille kaikkien nähtäville. 
Kun kaikkien mielipiteet on kiinnitetty seinälle, tutkitaan mielipiteitä ja keskustellaan.  
 
HUOM! Tärkeää on, että jokaisen mielipidettä kunnioitetaan, vääriä mielipiteitä ei ole. 
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MIELIPIDEKARTTA 
 
TAVOITTEET  
Selvittää mielipidettä alueesta tai tilasta 
Kuulla lasten ja nuorten mielipide alueesta tai tilasta 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 45 min 
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Karttoja tai  pohjapiirustuksia, riippuen siitä, mitä halutaan selvittää. 
Tarroja tai värikyniä  
 
ESIVALMISTELUT 
Tulostetaan valmiiksi kartta tai pohjapiirros (riippuen mitä halutaan selvittää)  
Tarroja tai värikyniä, joilla voidaan karttaan tai pohjapiirrokseen merkitä pyydettäviä asioita. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjaaja jakaa kaikille alueen tai tilan (esimerkiksi koulu) pohjapiirroksen tai kartan. Jaetaan kaikille värikyniä tai 
tarroja, joilla merkitään karttaan paikkoja tai pyydettäviä asioita. 
 
Ohjaaja pyytää osallistujia merkitsemään karttaan tarralla tai värikynillä esimerkiksi: 

• pelottava paikka 
• mukava paikka 
• ruma paikka 
• kiusaamisen paikka 
• turvallinen paikka 

 
Kartan ja pohjapiirustuksen avulla on helppo 
saada osallistujilta tietoa siitä, minkälainen koulu 
tai puisto heidän mielestään on.  
Kartan avulla saadaan näkyväksi lasten ja nuorten 
ajatukset ja toiveet. 
 
Kootaan kaikki merkityt paikat ja kriteerit 
yhteiseen karttaan.  
Kootaan yhdessä keskustelusta nousseet 
kehittämisideat. 
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UNELMAKARTTA 
 
TAVOITTEET 
Selvittää lasten ja nuorten unelmia, ja toiveita esimerkiksi alueesta, ruuasta, koulusta tai elämästä.  
Unelmakartan voi tehdä lähes mistä asiasta vain.  
Unelmakartta auttaa meitä aikuisia näkemään, mitä lapset ja nuoret esimerkiksi tilalta tai alueelta haluavat. 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 1-2 h 
Unelmakartan tekemiseen n. 1 h ja unelmien läpikäymiseen n. 1 h.  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Pahvia 
Lehtiä (joista voi leikata kuvia tai tekstiä) 
Liimaa  
Kyniä ja tusseja 
Saksia 
 
ESIVALMISTELUT 
Ota tarvittavat materiaalit valmiiksi. 
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujia leikkaamaan lehdistä 
esimerkiksi kuvia tai tekstiä siitä, millainen olisi 
heidän unelmiensa koulu tai luokka. Nämä unelmat 
jokainen limaa omalle pahville. Lopuksi käydään 
yhdessä läpi unelmia, ja mietitään miten näihin unelmiin voitaisiin päästä.  
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VALOKUVAUS JA VIDEOINTI 
 
TAVOITTEET  
Saada tietoa lasten ja nuorten toiminnasta, mielenkiinnon kohteista, tilojen käytöstä, ajatuksista ja toiveista. 
 
TARVITTAVA AIKA 
n. 1-2 h 
Kuvaamiseen n. 1 h ja kuvien läpikäymiseen n. 1 h.  
 
TARVITTAVAT MATERIAALIT 
Kamera tai kännykkä 
 
ESIVALMISTELUT 
Mietitään mitä halutaan selvittää.  
Varaa kameroita tai pyydä lapsia ja nuoria ottamaan oma puhelimensa mukaan  
 
HUOM! Kuvausluvat  
Erityisesti valokuvien ja videoiden suhteen on huolehdittava siitä, että lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan on 
tieto siitä miten ja mihin tarkoitukseen materiaalia käytetään.  
 
SELOSTUS TOIMINNASTA 
Ohjeistetaan osallistujia ottamaan valokuvia tai videoita esimerkiksi koulusta tai alueesta.  
Kuvataan, tai lapset ja nuoret kuvaavat itse omaa toimintaansa ja ympäristöään. Kuvien ja videoiden avulla voidaan 
nostaa esiin esimerkiksi lasten ja nuorten toiveita siitä, mitä puistossa tai pihalla tulisi olla. 
 
Kuvaamisen avulla voidaan nostaa esiin ja tehdä näkyviksi esimerkiksi epäkohtia ja puutteita tai antaa positiivista 
palautetta.  
 

 
DIGITAALISET KUULEMISET 
 
Nykypäivänä digitaaliset opetusmenetelmät ovat kasvattaneet suosiotaan.  
Näin ollen on sanomattakin selvää, että myös digitaalista kuulemista olisi kehitettävä.  
MLL Kymen piirillä on kehitteillä mobiiliappi lasten ja nuorten kuulemiseen. 
 
TAVOITTEET 
Selvittää mielipidettä halutusta asiasta  
Kuulla lasten ja nuorten mielipide  
 
ESIMERKKEJÄ 
 
Kahoot  
selainpohjainen kysely- ja visailusovellus. Kahootiin 
avulla voidaan tehdä erilaisia monivalintakyselyjä, 
joilla voidaan selvittää esimerkiksi lasten ja nuorten 
ajatuksia, mielipiteitä ja kokemuksia. 
 
Kyselyjä voidaan toteuttaa myös erilaisten 
digipohjaisten kyselyiden avulla (esimerkiksi Google 
forms).  
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Hyödyllisiä linkkejä kuulemiseen 
 
Nuorten akatemia – osallisuus ja vaikuttaminen 
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/osallisuus-ja-vaikuttaminen/ 
 
Nuorisotutkimusseura ry. –  Lasten ja nuorten kuuleminen keskiöön palveluiden kehittämisessä 
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/1581-lasten-ja-nuorten-kuuleminen-keskioon-
palveluiden-kehittamisessa 
 
Tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta 
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2017/07/Kaikki-lasten-ja-nuorten-tietokortit-1-10-2017.pdf 
 
Kuntalehti – Nuorten kuuleminen on taitolaji 
https://kuntalehti.fi/uutiset/paatoksenteko/nuorten-kuuleminen-taitolaji/ 
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Liitteet 
 
Minun tähteni 
Valmis tähti -pohja minun tähteni menetelmään. 
 
Huoneentaulu 
Seinälle tulostettava huoneentaulu, jossa voimalauseita. Muistuttamaan lapsia ja nuoria heidän mahtavuudestaan. 
 
Minun ajatukseni 
Valmis kyselylomake selvittämään ajatuksia esimerkiksi lukuvuodesta. 
Lomakkeen avulla saadaan osallistujien ajatukset ja toiveet näkyviksi.  
 
Minun mielipiteeni asiasta 
Valmis kyselylomake selvittämään ajatuksia asiasta kuin asiasta. 
Lomakkeen avulla saadaan osallistujien mielipiteet näkyviksi.  
Minun mielipiteeni pilveen kirjoitetaan asia, mistä mielipidettä toivotaan ja muihin pilviin saa vapaasti kirjoittaa 
ajatuksia. 
 
Lasten ja nuorten kuuleminen 
Lyhyt ohjeistus lasten ja nuorten kuulemiseen.  
 
Kuinka huomioida kaikki ryhmän jäsenet 
Lyhyt ohjeistus lasten ja nuorten kohtaamiseen ja huomioimiseen. 
 
Miten sekoittaa ryhmän jäsenet 
Menetelmiä ryhmien jakamiseen sattumanvaraisesti.  
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Minun tähteni 

 
  

 

 
 
 



 37 

Huoneentaulu 
 

 

OLET 
AINUTLAATUINEN!  

SINÄ OSAAT! 

HUOMAA 
HYVÄ! 

 KUUNTELE 

SYDÄNTÄSI! 

LUOTA 
ITSEESI! 

OLET 
MAHTAVA! 

OLE ROHKEASTI  

OMA ITSESI! 

OLE YLPEÄ 
ITSESTÄSI! 
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Minun ajatukseni  
 

  

 

Vuoden kivoin juttu oli… 
  

Ensi vuodelta toivon… 

Tästä en pitänyt… 

Terveiseni… 
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Minun mielipiteeni asiasta 
 

 

MINUN 

MIELIPITEENI… 
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Lasten ja nuorten kuuleminen 
 

 

 

Lasten ja nuorten kuuleminen 
 
Kohtaa 
Kohtaa lapsi ja nuori arvostavasti, tasavertaisena omana itsenään.  
Muista, että lapset ja nuoret ovat erialaisia, jokaisella on omat luonteenvahvuutensa.  
Ole aidosti läsnä. 
Paras paikka kohtaamisella on lasten ja nuorten oma maaperä. 
 
Osallista 
Ota lapset ja nuoret mukaan kaikkeen työskentelyyn, mikä koskettaa heidän elämäänsä.  
Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja heiltä saamme uusia näkökulmia. 
Anna vastuuta, se lisää osallisuuden tunnetta.  
Huomioi lasten ja nuorten luontaiset tavat toimia.  
Muista erilaiset osallistavat menetelmät. 
 
Kuule, kuuntele ja kommunikoi 
Lapsia ja nuoria koskevissa asioissa on kuultava lapsia ja nuoria. 
Aito vuorovaikutus ja aito kuunteleminen. 
Arvosta lapsen ja  nuoren asiantuntijuutta. 
Kerro miten asiat etenevät, pidä lapset ja nuoret ajan tasalla. 
 
Rohkaise ja kannusta 
Rohkaise jokaista lasta ja nuorta kertomaan ajatuksensa, sillä jokainen ajatus on tärkeä. 
Kannusta lasta ja nuorta tuomaan esiin omat mielipiteensä. 
 
Pidä lupauksesi 
Mikäli lupaat jotakin, muista pitää kiinni sovituista asioista. 
 
Keinoja kuulemiseen  
Kuulemiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa 

• Draama (esim. esityksiä tärkeistä asioista tai epäkohdista) 
• Havainnointi  
• Keskustelut ja haastattelut  
• Sadutus, kirjoittaminen 
• Erilaiset palautelomakkeet tai kyselyt 
• Mielipidejanojen käyttäminen 
• Piirtäminen, valokuvaus, videokuvaus (esim. toiveet koulun piha-alueen parantamiseen) 

 
Huomioi kuulemisessa 

• Osallistuminen vapaaehtoista 
• Ikäryhmä 
• Tiedottaminen (mitä selvitetään? miksi? miten asiat etenee?) 

 
Kuulemiseen on monta tapaa, joten mitään yhtä oikeaa tapaa ei ole. Pääasia on, että lasten ja nuorten ajatukset ja 
mielipiteet huomioidaan. Parhaimmillaan kuuleminen ja osallisuus on yhdessä tekemistä yhteisten päämäärien ja 
tavoitteiden eteen. 
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Kuinka huomioida kaikki ryhmän jäsenet 
 

 

 

 

Kuinka huomioida kaikki ryhmän jäsenet 
 
 
Lasten ja nuorten yksilöllinen huomioiminen on tärkeää, sillä jokainen lapsi ja nuori on ainutlaatuinen. 
Kun lapset ja nuoret saavat olla omanlaisiaan ja tulevat näin huomioiduksi yksilöllisesti, he voivat paremmin ja heidän 
itsetuntonsa vahvistuu. Yksilöllinen huomioiminen tukee myös yhteisöllisyyttä, sillä yksilöllisesti huomioitu lapsi ja 
nuori tulee paremmin toimeen itsensä sekä muiden kanssa. 
 
On selvää, että jokaisen joukkueen jäsenen tarpeisiin ei voi vastata samanaikaisesti. Se, että joukkueen jäsenet tulevat 
nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi antaa monesti tunteen siitä, että on tullut huomioiduksi. 
 
Kohtaa jokainen lapsi ja nuori arvostavasti ja yksilöllisesti tasavertaisena omana itsenään.  
Aito vuorovaikutus ja aito kuunteleminen (eleet, kommentit, kysymykset). 
Arvosta lapsen ja nuoren mielipidettä. 
 
Muista, että lapset ja nuoret ovat erialaisia, jokaisella on omat luonteenvahvuutensa.  
Tunne joukkueen jäsenet ja heidän taustat, näin synnytät luottamusta. 
Ole pitkäjänteinen. 
Toiset joukkueen jäsenet tarvitsevat enemmän huomiota kuin toiset. 
 
Pidä silmät auki ja ole aidosti läsnä. 
Muista, että meillä kaikilla on toisinaan huonoja päiviä.  
Tunteet kuuluvat elämään, niin myös joukkueen toimintaan. 
 
Muista rakentava ja kannustava palaute. 
Huomaa hyvä - kiitä ja kannusta. Lapset ja nuoret oppivat tämän taidon ja siirtävät sitä eteenpäin.  
Osoita, että välität.   
 
Muista, että toimit kasvattajana ja esikuvana. 
Olet roolimalli, joten osallistu itse, näin innostat lapsia ja nuoria. 
Muista, että joukkue on ohjaajiensa näköinen. 
Yhteishenki syntyy ohjaajien antamien mallien pohjalta. 
 
 
Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi! 
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Miten sekoittaa ryhmän jäsenet 
 

  

 

Miten sekoittaa ryhmän jäsenet 
 
On tilanteita, joissa iso ryhmä on hyvä jakaa pienemmiksi ryhmiksi. Meille monille tuttu ja perinteinen tapa jakaa 
ryhmiin on ”jako neljään” -menetelmä. Ryhmiin jakamisen voi myös tehdä hauskasti. Alla on listattuna muutama 
hauska tapa jakaa osallistujat ryhmiin.  
Etukäteen on hyvä miettiä osallistujien määrä. Lopuksi on hyvä katsoa, että ryhmät ovat lähes samankokoisia.  
Muista, että kukaan ei saa jäädä yksin. Kaikkia menetelmiä voi vapaasti soveltaa. 
 

Hullunkuriset perheet 
Lasketaan osallistujat ja otetaan korttipakasta yhtä monta korttia. Jaetaan jokaiselle pakasta sattumanvarainen kortti. 
Osallistujat etsivät perheensä muut jäsenet, jotka muodostavat pienryhmän 
 

Palapeli 
Tulostetaan kuvia ja leikataan kuvat esimerkiksi neljään osaan. Jaetaan palat osallistujille. Osallistujat etsivät palojen 
avulla oman ryhmänsä. 
 

Liiku tilassa 
Jaetaan osallistujille laput, joissa erilaisia tapoja liikkua, esimerkiksi. hitaasti, kinkaten, nopeasti… Osallistujat lähtevät 
liikkumaan tilassa lapun kuvaamalla tavalla. Tarkoitus on etsiä samalla tavalla liikkuvat. 
 

Syntymäpäivät 
Jaetaan osallistujat esimerkiksi syntymäkuukauden mukaan ryhmiin. Yksittäiset osallistuja yhdistetään omaksi 
ryhmäksi. Myös vuodenaikojen (kevät, kesä, syksy, talvi) mukaan voidaan jakaa ryhmiin.  
 

Tavut 
Kirjoitetaan lapulle esimerkiksi neljä tavuisia sanoja. Jaetaan laput osallistujille, jonka jälkeen he etsivät tavujen kanssa 
oman ryhmänsä. 
 

Värit 
Tulostetaan värilappuja. Jaetaan värilappuja osallistujille. Osallistujat etsivät värin avulla oman ryhmänsä. Tarkoitus 
voi olla, että ryhmässä pelkästään samaa väriä tai niin, että jokaisessa ryhmässä on yksi kutakin väriä. 
 

Eläimet  
Jaetaan osallistujille laput, joissa lukee jokine eläin, esimerkiksi kissa, koira, hevonen, lehmä… … Osallistujat lähtevät 
liikkumaan tilassa, kuten lapussa lukeva eläin (voidaan päättää saako äännellä vai ei). Tarkoitus on, että samat eläimet 
ovat samassa ryhmässä. 
 

Tervehdykset 
Jaetaan osallistujille lappuja, joissa on erilaisia tervehdyksiä, esimerkiksi hei, moi, terve… Osallistujat lähtevät 
liikkumaan tilassa toistamalla omaa tervehdystään. Samaa tervehdystä toistavat muodostavat oman ryhmän. 
 

Lapsuuden toiveammatti 
Kysytään jokaiselta osallistujalta heidän lapsuuden toiveammattiaan. Jaetaan osallistujat ryhmiin ammattien mukaan.  
 

Silmien väri 
Pyydetään osallistujia etsimään oma ryhmänsä silmienvärinsä mukaan. 
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TILAA MUISTIINPANOILLE 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, 

joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.  

MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. 

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry (31.12.2019 asti MLL:n Kymen piiri ry) on 

yksi kymmenestä aluejärjestöstä.  

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

alueella. 

 

Osallisuuden avaimet opas on tehty opinnäytetyönä Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulussa (XAMK) osana Kymen piirin Mie Kuulun! -

nuorisohanketta. Opas sisältää osallistavia menetelmiä, jotka on 

kokemuksella todettu toimiviksi. Oppaasta osallistavat menetelmät on 

helposti otettavissa käyttöön.  

 


