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Hei vapaaehtoinen! 
 
Kiitos kiinnostuksestasi Espoon mielenterveysyhdistys Emyä kohtaan. Tämä 
opas on toteutettu opinnäytetyönä osana Kutsu -hanketta. Hankkeen tavoit-
teena on kutsua eristäytyneitä henkilöitä mukaan mielenterveyttä tukeviin toi-
mintoihin. Oppaassa esitellään Emyn vapaaehtoistoimintaa ja sen tuomia 
hyötyjä. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä jokainen, joka haluaa antaa omaa ai-
kaansa ja osaamistansa yhteiseen toimintaan. Oppaassa käydään lyhyesti 
läpi vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteita aina ryhmän ohjaamiseen asti. 
Viimeisiltä sivuilta löytyy suosituksia lisämateriaaleihin, jos haluat syventää 
omaa tietopohjaasi. 
 
Vapaaehtoistyöllä on pitkät juuret Emyn historiassa, sillä yhdistys on perus-
tettu vapaaehtoisten voimin vuonna 1985. Tänäkin päivänä vapaaehtoiset 
mahdollistavat Emyn aukiolon viikonloppuisin ja pyhinä, sekä järjestävät itse-
näisesti ja ohjaajien kanssa monenlaista vertais- ja harrasteryhmätoimintaa 
sekä retkiä. Vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä ja ovat yhdistyksen selkä-
ranka. 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
Oppaan laatija ja Emyn vapaaehtoinen 
 
Hanna Hed 
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1. Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry 

Espoon mielenterveysyhdistys Emy on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, 
minne kaikki ovat tervetulleita ilman diagnoosia ja lähetettä. Yhdistyksen tar-
koituksena on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähialueiden psyykkisistä ongel-
mista kärsiviä henkilöitä, edistää henkistä hyvinvointia, sekä tehdä ennaltaeh-
käisevää työtä mielenterveyden alueella. Emy tarjoaa kävijöilleen mielekästä 
tekemistä ja syyn lähteä kodista paikkaan, missä saa kokea yhteenkuuluvuutta 
ja hyväksytyksi tulemista. Emyllä on kaksi kohtaamispaikkaa, Lilla Karyll Es-
poon keskuksessa ja Meriemy Kivenlahdessa. Molemmissa paikoissa järjeste-
tään talkootoimintaa, harrastetoimintaa, erilaisia ryhmiä, vertaistoimintaa, ret-
kiä, matkoja ja leirejä. Emyn kuusi arvoa toimivat pohjana kaikelle tekemiselle. 
 

  

1. Jäsenlähteisyys 
2. Itsemääräämisoikeus 
3. Yhdenvertaisuus 
4. Avoimuus 
5. Yhteisöllisyys 
6. Toiminnallisuus 

Emy:n  
arvot 
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2. Vapaaehtoistoiminta 

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toi-
mintaa, johon henkilö sitoutuu omasta vapaasta tahdosta ilman rahallista kor-
vausta. Tavallisen ihmisen taidot ja tiedot riittävät - vapaaehtoisten ei ole tar-
koitus korvata ammattilaisia.  
 
Vapaaehtoistyö on järjestötoiminnan ydintä. Emyssä on paljon erilaisia vapaa-
ehtoistehtäviä, joista yhdessä ohjaajan kanssa mietitään parhaiten sopiva ja 
mieluisa toiminta. Pienelläkin työpanoksella on merkitystä. Osalle tunti kuukau-
dessa on sopiva määrä, kun taas osalle sopii säännöllinen viikoittain tapahtuva 
osallistuminen. Tärkeintä on suunnitella tehtävä jokaiselle oikean kokoiseksi.  
Esimerkiksi tapahtumien järjestelyissä auttaminen tai toimintatuokion järjestä-
minen ei velvoita sitoutumista pitkäksi aikaa, mutta tuo vapaaehtoiselle sisältöä 
elämään, mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja olla osa yhteisöä. Järjes-
tölle aktiiviset vapaaehtoiset ovat elinehto ja ne mahdollistavat monipuolisen 
toiminnan toteutumisen.  
 
Vapaaehtoistoiminta vähentää yksinäisyyttä ja kehittää vuorovaikutustaitoja. 
Emyssä vapaaehtoisena ryhmänohjaajana toimiva Titta kertoo, että hän kokee 
roolinsa monella tapaa palkitsevaksi. Vapaaehtoistyö on lisännyt itsetunte-
musta ja hän kiittää Emyä siitä, että siellä uskalletaan kokeilla ja antaa vastuuta 
vapaaehtoisille ”On hienoa, että olen saanut kokeilla, mikä sopii minulle par-
haiten. Olen oppinut itsestäni paljon ja joka kerta kun palaan ryhmästä kotiin, 
koen olevani pirteä ja hyvillä mielin.” 
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2.1. Miksi auttaa tuntematonta? 

Antti O. Tanskasen ja Mirkka Danielbackan tekemän tutkimuksen mukaan ”va-
paaehtoistyö lisää onnellisuutta ja muiden auttaminen lisää onnellisuutta 
enemmän kuin avun saaminen”. Jokaisella ihmisellä on omat motiivinsa osal-
listua vapaaehtoistoimintaan ja mitä paremmin ymmärtää omia syitään, sitä 
paremmin motivaatio pysyy yllä. Alla oleva taulukko kuvastaa vapaaehtoistyön 
hyötyjä. Voit löytää näistä samaistuttavia motiiveja tai keksiä omia. Näihin aja-
tuksiin on hyvä palata aina välillä ja miettiä saako toiminnasta haluamansa 
hyödyn. 
 

  

Vapaaehtoistyön 
hyödyt

Antaa sisältöä 
elämääni

Ryhtiä ja rytmitystä 
arkeen

Tuo vaihtelua ja 
uutta 

näkökulmaa

Olen 
merkityksellinen

Minua tarvitaan, 
olen tarpeellinen

Teen hyvää, jolla 
on merkitystä

En ole yksin

Kuulun 
yhteisöön, 
porukkaan

Saan uusia 
ystäviä, luon 
verkostoja

Saan hyötyä 
tulevaisuuteen

Tulevalle 
työuralle, 

työelämään 
hakeutumiselle

Työelämään 
palaamiselle

Opin uutta

Uusista taidoista 
saan lisävirtaa 

elämään

Näen elämää eri 
kantilta myös 
erilaisuutta

Opin uutta 
itsestäni ja 

löydän uusia 
kykyjä
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2.2. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 

Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita, joiden ympärille 
toiminta perustuu. Nämä ovat hyvä lukea ajatuksella läpi ja sisäistää niiden 
sanoma. 
 

 

 
  

1. Vapaaehtoisuus 
Vapaaehtoistoiminta lähtee omasta 
halusta tukea ja auttaa toista ihmistä. 
Jokainen määrittää itse sitoutumisen 
keston. 

2. Tasa-arvoisuus 
Kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoi-
sina. Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot 
riittävät. 

3. Luotettavuus 
Vapaaehtoinen hoitaa lupaamansa 
tehtävän niin hyvin kuin osaa. Sovitut 
tehtävät pitää suhteuttaa omiin voi-
mavaroihin, ettei lupaa enempää mi-
hin aika ja voimat riittävät. 

4. Luottamuksellisuus 
Vapaaehtoista sitoo vaitiolovelvolli-
suus, joka jatkuu myös toiminnan pää-
tyttyä. 

5. Puolueettomuus 
Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa ih-
misten erilaisuutta ja oikeutta omiin 
mielipiteisiin tyrkyttämättä omia käsi-
tyksiään. 

6. Ei -ammatillisuus 
Vapaaehtoinen ei korvaa ammatti-
laista, tavallisen ihmisen tiedot ja taidot 
riittävät. 
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7. Palkattomuus 
Vapaaehtoistyötä tehdään omasta 
halusta ilman rahallista korvausta. 

8. Itsemääräämisoikeus 
Jokainen vastaa itse tekemisistään. 
Vapaaehtoinen ei tee päätöksiä toisen 
puolesta vaan toimii rinnalla kulkijana, 
tukijana ja kuuntelijana. 

9. Suvaitsevaisuus 
Vapaaehtoistoiminnassa suvaitaan 
kaikkia mukana olevia kansalaisuu-
desta, uskonnosta, ihonväristä tai 
muista tekijöistä riippumatta. Vapaa-
ehtoinen kunnioittaa ja hyväksyy ih-
misten erilaiset taustat ja mielipiteet. 

10. Oikeus tukeen ja ohjaukseen 
Vapaaehtoisella on mahdollisuus 
saada tukea ja ohjausta. Yhteyshenki-
lönä on aina Emyn vapaaehtoistoimin-
nan ohjaaja. 

11. Yhteistyökumppanuus 
Vapaaehtoinen toimii tukena ja 
kumppanina yhdessä tuettavan 
omaisten ja ystävien kanssa. Tarvit-
taessa ohjaa ammattiavun luo. 
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2.3. Vuorovaikutus ja kohtaaminen 

Vuorovaikutus on kanssakäymistä kahden tai useamman ihmisen kesken, 
missä yhdistyvät sanallinen ja sanaton viestintä. Onnistuneessa vuorovaiku-
tuksessa osoitamme kunnioitusta toista ihmistä ja hänen asiaa kohtaan. Pyri 
kohtaamaan uusi ihminen avoimin mielin ilman ennakkoluuloja ja ymmärtä-
mään toisen kanta, vaikka et hyväksyisi hänen ajatuksiaan. Kyky asettua em-
paattisesti toisen todellisuuteen on tärkeää.  Emyn vapaaehtoisena edustat 
aina myös yhdistyksen arvoja. 
 
Onnistuneessa vuorovaikutuksessa ilmaisemme ajatuksiamme selkeästi, ha-
vainnoimme, kysymme sekä kuuntelemme. Suurin osa viestinnästä on kuiten-
kin sanatonta. Sanattomaan viestintään kuuluvat kehonkieli, ilmeet, eleet, 
katse ja koskettaminen. Sanallista viestintää on kaikki mitä puhumme. Us-
komme yleensä sanatonta viestintää, kun sanallinen ja sanaton viestintä ovat 
keskenään ristiriidassa. Sanaton viestintämme on osittain tiedostamatonta. 
Tunnistamalla ja hyödyntämällä sanattomia viestejä pystymme vaikuttamaan 
toisten mielikuviin meistä. 
 
Vuorovaikutuksessa aktiivinen kuuntelu on usein tärkeämpää kuin puhuminen. 
Emy on paikka, jossa jokainen kävijä halutaan aidosti kohdata. Monelle ”Mitä 
sinulle kuuluu?” -kysymys voi olla erityisen merkityksellinen. Kuuntelijana voit 
viestittää mielenkiinnostasi seuraavin keinoin: 
 
  

1. Pyri ymmärtämään puhujan ajatuksia ja mielipiteitä, 
vaikka olisit eri mieltä. 

2. Osoita empatiaa puhujaa kohtaan. 
3. Tarkentavia kysymyksiä esittämällä pystyt ehkäisemään 

väärinkäsityksiä, mutta vältä haastattelemista. 
4. Luonteva katsekontakti on tärkeä. Ilmeesi, eleesi ja kat-

seesi viestittävät mielenkiinnostasi kuunnella. 

Vuoro-
vaikuta 
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2.4.  Jaksaminen  

Vapaaehtoistoiminnan tulisi olla mieluisaa ja antoisaa. Omaa jaksamista on 
syytä tarkkailla säännöllisesti, sillä voimavarat vaihtelevat eri elämäntilan-
teissa. Älä lupaa enempää mitä ehdit ja jaksat - sinä itse määrittelet kuinka 
pitkäksi aikaa haluat sitoutua. Emyn vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta saa työn-
ohjausta joka tukee jaksamista kyseisessä tehtävässä toimimiseen. Tarvitta-
essa on myös mahdollista saada ulkopuolista työnohjausta. Työnohjauksessa 
voit puhua avoimesti vapaaehtoistoimintaan liittyvistä asioista, tunteista, pyy-
tää neuvoa erilaisiin pulmiin ja se tukee oman identiteetin kehittymistä. Kehit-
tymisprosessin alussa vapaaehtoinen on monesti innostunut ja motivoitunut 
tehtävästään, mutta odotukset ja todellisuus eivät kuitenkaan aina kohtaa, jol-
loin oman roolin hahmottaminen saattaa olla hankalaa. Pintaan nousee konk-
reettisia asioita, kuten mitä saan tehdä, mitä en saa tehdä, mihin minulla on 
lupa ja mihin ei? Lisäksi pohditaan itseen liittyviä kysymyksiä, kuten olenko 
hyvä vapaaehtoinen, teenkö oikein asioita, teenkö riittävästi, miksi joku asia 
tuntuu minusta epämiellyttävältä, miksi toiminta tuntuu hankalalta? Nämä ky-
symykset ovat tärkeitä käsitellä, ettei vapaaehtoisen taakka kasva liian suu-
reksi ja pahimmassa tapauksessa jättäydy kokonaan pois toiminnasta. Työn-
ohjaus auttaa vapaaehtoista rajaamaan omaa toimintaa ammatillisen ja muun 
elämän suhteen. Kehittymisprosessin lopussa vapaaehtoinen tietää millainen 
vapaaehtoinen hän on. Hän osaa mitoittaa vastuun määrän itselleen sopivaksi, 
on tyytyväinen omaan rooliinsa ja tietää järjestölle tuodun arvonsa.  

  

Emyn ohjaaja on aina käytettävissä 
vapaaehtoistoimintaan liittyvissä 
asioissa. Ota yhteys heti pienem-
mässäkin tarpeessa! 

Muista 
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Oheinen kuva havainnollistaa työmäärän ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. On 
hyvä muistaa, että jos vapaaehtoistyö ei enää tunnu mielekkäältä ja uuvuttaa, 
voi olla hyvä pitää toiminnasta taukoa ja tehdä jotain muuta mielekästä. 
 
 

  
 
 
  

Työmäärä Vapaa-aika

uuvuttaa

kuormittaa

ei anna 
tarpeeksi

Työmäärä Vapaa-aika

palkitsee

voimaan-
nuttaa

toiminta 
mieluisaa

sopiva
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3. Vapaaehtoistoiminnan muotoja 

Jokaiselle vapaaehtoiselle annetaan henkilökohtainen perehdytys. Lisäksi 
Emyssä järjestettävät koulutukset antavat hyvän pohjan vapaaehtoistoimin-
taan. Etukäteen ei kuitenkaan voi tietää varmaksi mikä tehtävä sopii juuri si-
nulle - se selviää vain kokeilemalla. Seuraava lista antaa kattavan kuvan siitä, 
mitä voit tehdä Emyssä. Osa tehtävistä soveltuu kertaluontoisina toteutetta-
viksi ja osa sopii henkilöille, jotka ovat valmiita sitoutumaan pidempiaikaiseen 
toimintaan. Oppaan myöhemmissä osissa tehtäviä esitellään tarkemmin ja 
ajankohtaista tietoa vapaaehtoistehtävistä löytyy myös Emyn www-sivuilta.  
 
 
 
 

  

• Tukihenkilö / arkiystävä  
• Vertaistukihenkilö 
• Kohtaamispaikan päivystäjä 
• Ryhmänohjaaja 
• Tapahtumien järjestelyissä auttaminen 
• Kävelykaveri 
• Lipaskerääjä 
• Leirinvetäjä 
• Toimintatuokion ohjaaminen 
• Sisällön tuottaminen Emyn julkaisuihin 

Vapaa-
ehtois-
tehtäviä 
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3.1. Tukihenkilö / arkiystävä 

Tukihenkilö toimii vapaaehtoisena pidempiaikaisena tukena henkilölle, joka ei 
jaksa yksin ja jonka omat tukiverkostot ovat puutteelliset. Avun tarvitsija ja tu-
kihenkilö solmivat tukisuhteen erillisellä sopimuksella. Sopimuksessa tulee sel-
keästi ilmetä kuinka paljon, millaista ja milloin tukea on saatavissa. Tähän vai-
kuttavat tuettavan lähtökohdat ja tarpeet, sekä tukihenkilön omat resurssit. 
Tuen muotoina ovat keskustelu ja asioiden konkreettinen hoitaminen yhdessä 
tuettavan kanssa, esimerkiksi virastossa käynti tai siivousapu. 
 
Tuki voi olla myös kevyempää arkiystävätoimintaa, jonka tarkoitus on auttaa 
uutta kävijää tutustumaan Emyn toimintaan tai käydä yhdessä esimerkiksi kah-
villa, elokuvissa tai uimassa.  
 

3.2. Vertaistukihenkilö 

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia elä-
mänkokemuksia läpikäyneet henkilöt tukevat toisiaan. Keskeistä on kokemus 
ja tunne siitä, ettei ole yksin elämäntilanteessaan ongelmiensa kanssa vaan 
tulee hyväksytyksi ja kuulluksi omana itsenään. Vertaistoiminnan arvoja ovat 
tasa-arvoisuus ja usko ihmisen omiin sisäisiin voimavaroihin. Vertaiset ovat toi-
silleen esimerkkejä siitä, miten eri tavoin ongelmia voi ratkaista. 
 
3.3. Kohtaamispaikan päivystäjä 

Kohtaamispaikan päivystäjä pitää Emyn tiloja auki viikonloppuisin ja pyhäpäi-
vinä. Meriemy on auki lauantaisin klo 12-16 ja Lilla Karyll sunnuntaisin klo 12-
16. Päivystäjä huolehtii tilojen avaamisesta, sulkemisesta, yleisestä järjestyk-
sestä, kahvin keitosta sekä seurustelee kävijöiden kanssa. 
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3.4. Tapahtumien järjestelyissä auttaminen 

Emyssä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Suurimpia tilaisuuk-
sia ovat joululounas, pääsiäislounas, vappujuhlat ja kesäjuhlat. Juhlat toteute-
taan yhteisvoimin ja jokaiselle löytyy mieluisaa tekemistä, kokin tehtävistä pöy-
tien koristeluun. 
 

3.5. Lipaskerääjä 

Emy osallistuu valtakunnallisten vaalien yhteydessä Pieni ele -keräykseen. Va-
paaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele -keräyspisteellä huoleh-
tien pöydällä olevasta keräyslippaasta. Keräyksen tuotosta puolet jaetaan 
osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken. 
 

3.6. Leirinvetäjä 

Leirejä järjestetään ympäri vuoden ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus järjestää 
leiripäiville mukavaa ohjelmaa. 
 

3.7. Toimintatuokion ohjaaminen 

Emyn kohtaamispaikoissa voi järjestää erilaisia kertaluontoisia tai säännölli-
sesti toteutettuja toimintatuokioita. Tämä voi olla melkein mitä vain itselle mie-
luisaa tekemistä esim. geokätköilystä lautapeleihin tai mölkkykisaan. Kerro 
rohkeasti omista ajatuksista vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle. 
 

3.8. Sisällön tuottaminen Emyn julkaisuihin 

Emy julkaisee kuukausittaisen tiedotteen, johon otetaan mielellään vastaan si-
sältöä. Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta niin jaa tekstisi meidän muidenkin 
iloksi. Myös www-sivuille tarvitaan uutta sisältöä. 
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• Olen tyytyväinen työhön ja elämään. Vaikeuksista 
huolimatta minun on hyvä olla. 

• Jaksan tehdä muutakin kuin vain pakolliset asiat. 
• Minulla on myönteinen perusasenne, suhtaudun 

asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti. 
• Siedän kohtuullisesti epävarmuutta ja vastoinkäymisiä. 
• Hyväksyn itseni vahvuuksineen ja puitteineen. 

Vapaa-
ehtoisen 
ominai-
suudet 
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4. Ryhmänohjaaja 

Ryhmänohjaajana voi toimia ammattilainen, vapaaehtoinen tai vertainen. Am-
mattilainen tuo ryhmään oman alansa asiantuntemusta, mutta ei välttämättä 
omaa kokemuksellista tietoa. Vertaisohjaajalla puolestaan on samankaltaisia 
kokemuksia kuin ryhmän jäsenillä. Ohjaaja toimii tasavertaisena jäsenenä ryh-
mäläisten kanssa, vaikka hänen asemansa on erityinen ryhmän toiminnan kan-
nalta. Ryhmän kaikilla jäsenillä on yhteinen vastuu toiminnasta ja jokainen 
osallistuja on vastuussa siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. 
 
Ohjaajalta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista ryhmää kohtaan. Oh-
jaajalla on oltava niin sanotusti tuntosarvet herkkinä omille tunteilleen ja tiedos-
tettava omat ongelmansa, etteivät ne pääse häiritsemään ryhmässä nousevien 
asioiden kohtaamista. Tämä ei tarkoita omien tunteiden tai ajatusten kieltä-
mistä tai eristämistä vaan antamalla suuremman tilan käsiteltävälle asialle. 
Tämä auttaa myös hyväksymään muiden tunteet, jolloin aito kohtaaminen on 
mahdollinen.  
 
Hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi, mutta ryhmänohjaaja ohjaa ryhmää 
omalla persoonallaan ja omilla taidoillaan. Jokaisella ryhmän ohjaajalla on oma 
roolinsa ja työskentelytapansa. 
 

  

• Kannustava 
• Empaattinen 
• Luotettava 
• Oikeudenmukainen 

Hyvä 
ohjaaja 

on 
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Kukaan ei synny ryhmänohjaajaksi vaan sellaiseksi kasvetaan askel aske-
leelta. Ohjaajakoulutus antaa hyviä apuvälineitä, mutta todellinen osaaminen 
tulee käytännön kautta ryhmän ohjaamisesta. Ohjaajan on tärkeä ymmärtää 
vapaaehtoistyöhön liittyvät periaatteet ja vastuut. (katso kohta 2.2). Ohjaajan 
ei esimerkiksi tule esiintyä asiantuntijana, mikäli hänellä ole siihen pätevyyttä. 
 
Ryhmän luonne vaikuttaa ohjaajan rooliin. Harrastus- ja toiminnallisiin asioihin 
painottuvissa ryhmissä ohjaajan rooliin kuuluvat käytännön järjestelyistä huo-
lehtiminen sekä yhteisen toiminnan sopiminen. Keskustelevassa ryhmässä oh-
jaaja ohjaa keskustelurinkiä ja huolehtii, että puhevuorot jakautuvat mahdolli-
simman tasapuolisesti ja, että keskustelu pysyy käsiteltävässä aiheessa. 
 
Ryhmänohjaaja toimii myös ryhmän käynnistäjänä kertoen ryhmän toimintape-
riaatteista ja ohjaten ryhmäläisiä sääntöjen luomisessa. Ohjaaja ei tee yksin 
päätöksiä, vaan ne tehdään yhdessä jäsenten kanssa. 
 
 
4.1. Ryhmän perustaminen 

Ryhmän suunnittelussa on tärkeää miettiä miksi ja mihin tarpeeseen ryhmä 
perustetaan. Tavoitteiden ei tarvitse olla monimutkaisia, jolloin jo yksi hyvä ja 
selkeä tavoite riittää. Tavoitteena voi olla vertaistuen antaminen samanlai-
sessa elämäntilanteessa oleville tai kokemuksien jakamista jostain tietystä 
mielenterveyden häiriöstä. Tavoite voi olla myös yhdessä harrastamista esi-
merkiksi liikunnan tai käsitöiden parissa. Ohjaajan pitää miettiä itselleen luon-
tevin ryhmä.  
 
Suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja suunnitelma olisi aina hyvä kirjoittaa 
ylös, jolloin siihen pystyy tarvittaessa palaamaan. Etukäteen on myös mietit-
tävä tapaamisten kesto ja tiheys. Tyypillisesti ryhmät kokoontuvat yhdeksi tai 
kahdeksi tunniksi kerrallaan, muutaman kerran kuukaudessa. Rytmiin vaikut-
tavat ryhmän luonne, ohjaajan oma aikataulu ja saatavilla olevat tilat. Ryhmää 
suunniteltaessa päätetään myös ohjaajien lukumäärä. Yhden ohjaajan ryh-
mässä on mietittävä miten toimitaan jos ohjaaja on estynyt. Vaihtoehtoisesti 
ohjaajalla voi olla myös työpari, jolloin vastuu jakaantuu ja ryhmän jatkuvuus ja 
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tapaamiset ovat turvatumpia. Ryhmän rakenne voi olla avoin, suljettu tai täy-
dentyvä. Apua perustamiseen saa Emyn ohjaajilta ja Emyn järjestämistä oh-
jaajakoulutuksista. Yhdessä mietitään tiedottaminen, tilan tarve sekä mahdol-
liset tarvehankinnat ja muut kulut. 
 
 

 

4.2. Ryhmämuodot 

Ryhmää suunniteltaessa päätetään, minkä tyyppinen ryhmämuoto soveltuu 
parhaiten ryhmän tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ryhmiä voidaan jaotella ryhmän ra-
kenteen ja toiminnan tarkoituksen mukaisesti. Avoin ryhmä on uusille osallis-
tujille helposti lähestyttävä, koska mukaan voi tulla milloin vain, mutta vaihtu-
vuuden vuoksi ryhmä ei välttämättä muodostu kovinkaan tiiviiksi. Suljetun ryh-
män kokoonpano suunnitellaan etukäteen eikä siihen voi liittyä kesken kauden. 
Uusia jäseniä voidaan kuitenkin ottaa mukaan sovitusti esimerkiksi puolen vuo-
den välein. Suljetut ryhmät muodostuvat usein tiiviimmiksi kuin avoimet, mutta 
ryhmä on myös haavoittuvampi ryhmäkoon suhteen varsinkin, jos jäseniä on 
vähän. Välimuotona edellisiin on myös täydentyvä ryhmä, jossa poisjääneiden 
tilalle otetaan vastaava määrä uusia jäseniä. Emyssä toimivat ryhmät ovat 
enimmäkseen avoimia pienryhmiä. 

• Minkälaiselle ryhmälle on kysyn-
tää? 

• Yksi selkeä tavoite 
• Kuinka usein ryhmä tapaa? 
• Onko ryhmä avoin vai suljettu? 

• Tarjoaa tiloja 
• Tiedottaa kanssasi 
• Kouluttaa sinua 
• Tarjoaa ohjausta 
• Työnohjaus 

Emy 
tukee 
sinua 

Tee 
suunni-
telma 



 18  

 

 

 
  

Ryhmän rakenne

Suurryhmä:
Yli 10 hlö:ä esim. 
harrasteryhmä

Pienryhmä:
2-10 hlö:ä

Avoin ryhmä:
Ryhmään voi tulla 

mukaan miten usein 
itse haluaa, 

ryhmällä ei ole 
selkeää alkua tai 

loppua.

Suljettu ryhmä:
Ryhmän osallistujat 
ja kookoontumiset 

on määritelty 
etukäteen. Ei oteta 

uusia jäseniä.

Täydentyvä ryhmä:
Pois jääneiden tilalle 

otetaan uusia 
ryhmäläisiä.

Ryhmän tarkoitus

Harrasteryhmä:
Ryhmässä 

osallistutaan itselle 
mieluisaan 

harrastukseen.

Toiminnallinen 
ryhmä:

Ryhmässä 
keskitytään 

konkreettiseen 
toimintaan jonka 
avulla viritetään 

keskustelua 
vaikeistakin asioista.

Keskusteluryhmä:
Ryhmän

muodostavat 
samoista asioista 

kiinnostuneet 
ihmiset.

Vertaisryhmä:
Osallistujilla on 
samankaltainen 

kokemus, 
elämäntilanne tai 

muu yhdistävä asia.

Sururyhmä:
Menetyksen 
kokeneilla on 
mahdollisuus 

vaihtaa 
kokemuksiaan ja 
tuntemuksiaan. 

Usein ammatillisesti 
ohjattu.
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4.3. Ryhmätapaamisen rakenne ja ryhmän aloitus 

Ensimmäinen ryhmäkerta voi olla jännittävä kokemus, sekä ohjaajalle että 
osallistujille. Uusi ryhmä on aina haaste, kun toisilleen tuntemattomat ja erilai-
set persoonat kohtaavat. Ryhmää motivoi kuitenkin yhteinen kiinnostuksen 
kohde tai muu yhdistävä tekijä, joka tuo rohkeutta ja uteliaisuutta osallistumi-
seen.  
Vaikka ryhmänohjaaja on tasavertaisessa asemassa ryhmän jäsenten kanssa, 
on hänellä keskeinen rooli suunnannäyttäjänä ryhmän aloitusvaiheessa. En-
simmäisellä kerralla on tärkeää luoda mukava ja turvallinen ilmapiiri. Turvalli-
suutta tuo, että tapaamisten runko pysyy samana joka kerta.  
 
 
Yleisesti ryhmätapaaminen koostuu kolmesta osasta: 

 
 
 

  

Virittäytyminen

Teeman 
käsittely/ 
yhdessä 

tekeminen

Lopetus

• Tule ajoissa paikalle. 
• Kertaa suunnitelmat. 
• Varmista, että tilassa on kaikki 

tarvittava. 
• Kerää nimet osallistujalistaan. 
• Muista huomioida jokainen osal-

listuja. 

Ryhmäta-
paamisen 
muistilista 
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Esimerkki ensimmäisellä kerralla läpikäytävistä asioista: 

1. Alkuun ryhmänohjaaja esittäytyy ja kertoo lyhyesti ryhmän tarkoituk-
sesta. 

2. Virittäytymisharjoitus, jonka tarkoituksena on tuoda ajatukset ja mieli 
kyseiseen hetkeen. Esim. tutustumisharjoitus. (katso työkalupakki). 
Tässä vaiheessa on myös tärkeää, että jokainen huomioidaan ja kai-
killa on mahdollisuus puheenvuoroon.  

3. Laaditaan yhdessä säännöt ryhmälle. 
4. Ryhmätoiminta. Teeman käsittely / yhdessä tekeminen. Halutessaan 

ohjaaja tai ryhmä voivat yhdessä suunnitella ohjelman tuleville ker-
roille. Tutut toimintatavat helpottavat ryhmänohjausta ja auttavat ryh-
mäläisiä ennakoimaan tapaamisen sisältöä. 

5. Ryhmätapaamisen lopetus. Tämä voi olla kierros, jossa jokainen pää-
see kertomaan oman tunnetilansa tai ohjaaja voi koota lyhyesti ryhmä-
kerran tapahtumat tai keskustelut. Lopuksi kerätään nimet osallistuja-
listaan, kiitetään osallistujia ja muistutetaan seuraavan tapaamisen 
ajankohdasta. 

 
Ensimmäisellä kerralla ryhmä laatii yhdessä säännöt, jotka kirjoitetaan ylös. 
Jokainen ryhmäläinen hyväksyy kirjoitetut asiat esimerkiksi viittaamalla. Vai-
tiolovelvollisuus, toisten kunnioittaminen ja luottamus ovat ryhmän tärkeimpiä 
periaatteita. Selkeät ohjeet tuovat turvallisuuden tunnetta ryhmäläisille sekä 
ohjaajalle. Esimerkki säännöistä: 

• Ajoissa paikalle 
• Puhelimet äänettömälle 
• Luottamuksellisuus 
• Jokaiselle annetaan puheenvuoro 
• Armollisuus 
• Vaitiolovelvollisuus 
• Päihteettömyys 

Ryhmän 
pelisäännöt 
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Avoimessa toiminnallisessa ryhmässä, esimerkiksi keilauksessa läpi käytävät 
asiat: 

1. Ryhmänohjaaja esittäytyy ja kertoo käytännön asiat. 
2. Jokainen osallistuja huomioidaan ja toivotetaan tervetulleeksi toimin-

taan. Osallistujalistaan kerätään nimet. 
3. Keilaaminen. Ohjaaja on kannustava. 
4. Lopuksi kiitetään osallistujia ja kysytään lyhyesti tunnelmia. 
5. Toimintaa ohjaavat Emyn arvot, jolloin erillisiä sääntöjä ei tarvitse laatia. 

 

4.4. Ryhmän kehitysvaiheet 

Ryhmän kehittyminen eri vaiheiden läpi eli ryhmäytyminen on pitkäkestoinen 
tapahtumaketju, jolla ei välttämättä ole selkeää alkua ja loppua. Ryhmä kehit-
tyy omalla painollaan koko elämänkaarensa ajan. Ryhmän kehityskaaresta 
voidaan kuitenkin tunnistaa Bruce Tuckmanin teorian mukaan viisi erilaista vai-
hetta: muodostusvaihe, kuohuntavaihe, sopimisvaihe, hyvin toimiva ryhmä ja 
ryhmän lopettaminen. Ne eivät aina välttämättä näy selkeästi todellisessa ti-
lanteessa ja vaiheiden kestot vaihtelevat. Ryhmänohjaajan on kuitenkin hyvä 
tiedostaa ryhmän kehityksen vaiheet, jotka auttavat toimimaan erilaisissa tilan-
teissa. 

 

Muodos-
tusvaihe

Kuohunta
vaihe

Sopimis-
vaihe 

Hyvin 
toimiva 
ryhmä

Ryhmän 
lopet-

taminen
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Kuohuntavaihe 

• Konflikteja paljon 
• Yksilöt haluavat erottua ryhmässä 
• Tyytymättömyys ja pettymys ryhmää 

kohtaan 
• Jäsenet testaavat toisiaan ja ohjaajaa - 

erimielisyyksiä ei pelätä 
• Voi muodostua alaryhmiä ja klikkejä 
• Vaihe voi esiintyä myös lievänä passii-

visuutena tai jäädä kokonaan pois 

• Rohkaisee kritiikin ilmituloon 
• Ottaa vastaan negatiivisia tunteita ja pi-

tää itsensä kritiikin ulkopuolella 
• Antaa arvostavaa palautetta ryhmän jä-

senille 
• Sekoittaa alaryhmiä 

Ohjaaja Ryhmä 

Muodostusvaihe 

• Ryhmä on riippuvainen ohjaajastaan 
• Ryhmän toiminnan tavoitteita selvite-

tään 
• Jokainen etsii oman paikkansa / roo-

linsa ryhmässä 
• Etsitään hyväksyttävä toimintatapa 
• Kukaan ei ärsytä toista 
• Outo tilanne voi aiheuttaa ahdistusta ja 

epävarmuutta 

• Luo ilmapiiriä 
• Tutustuttaa ryhmäläiset toisilleen. 
• Ohjaa ryhmän tarkoituksenmukaiseen 

työskentelyyn 

Ohjaaja Ryhmä 
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Sopimisvaihe 

• Jäsenillä on monenlaisia suhteita kes-
kenään 

• Roolit joustavat 
• Ryhmässä on luottamusta ja vastuun-

ottoa 
• Virheet sallitaan 
• Ristiriidat käsitellään avoimesti 

•  

• Toimii yhtenä joukossa 
• Ylläpitää motivaatiota 

Ohjaaja Ryhmä 

Hyvin toimiva ryhmä 

• Jäsenet hyväksyvät toistensa roolit ja 
ryhmähenki muodostuu 

• Syylliset löytyvät ryhmän ulkopuolelta 
• Yhteisiä tavoitteita asetetaan 
• Erilaisia näkemyksiä ja tunteita voidaan 

ilmaista avoimesti 
• Ristiriidat on tiedostettu ja käsitelty 
• Luodaan yhteisiä toimintatapoja ja 

ryhmä tuntee toistensa tavat työsken-
nellä 

• Pitää huolta ryhmän perustehtävästä 

Ohjaaja Ryhmä 
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Ryhmän kehitysvaiheisiin vaikuttaa vahvasti minkälaisia rooleja eri ryhmäläi-
sillä on.  Ryhmätilanteessa rooli tarkoittaa meille ominaista, tuttua ja turval-
lista tapaa toimia. Rooli voi olla myös tapa, jota muut ryhmän jäsenet alkavat 
meiltä odottaa. Roolit voivat olla myös pinttyneitä tapoja, mutta yleensä ne 
vaihtelevat tilanteesta toiseen. 
 
Esimerkkejä ryhmässä esiintyvistä rooleista: 
 

 
  

Ryhmää edistäviä rooleja: 
• Aloitteentekijä 
• Tietojenetsiä 
• Täsmentäjä 
• Kriitikko 
• Järjestelijä 

Ryhmää ylläpitäviä roo-
leja: 
• Ratkaisija 
• Mukaan vetäjä 
• Tunteiden ilmaisija 
• Sovittelija 
• Jännityksen laukaisija 

Toimintaa häiritseviä roo-
leja: 
• Hyökkääjä 
• Jarruttaja 
• Huomion tavoittelija 
• Kilpailija 
• Vetäytyjä 
• Vallanhaluinen 
• Itsensä väheksyjä 
• Ylimielinen 

Ryhmän lopettaminen 

 
• Ryhmä hajoaa 
• Luopuminen, haikeus ja suru 
• Voidaan sopia vielä yhteinen tapaami-

nen tulevaisuuteen 
 

 
• Palautteen kerääminen 
• Ryhmäprosessin loppuun saattaminen 

Ohjaaja Ryhmä 
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4.5. Haasteelliset ryhmätilanteet 

Ryhmänohjaaja kohtaa ryhmässä monenlaisia mielipiteitä, reaktioita ja toi-
mintatapoja. Vuorovaikutustilanteissa voi syntyä yhteentörmäyksiä ja haasta-
via tilanteita. Osa tilanteista raukeaa itsestään, mutta välillä ohjaajan puuttu-
mista tarvitaan. Konfliktit ja erimielisyydet ovat luonnollisia, väistämättömiä ja 
tarpeellisia ilmiöitä kaikkialla, missä ihmiset kokoontuvat yhteen sekä halua-
vat eheytyä ja kasvaa. Seuraavassa listassa on esimerkkejä haastavista ryh-
mätilanteista ja miten niitä voi kohdata. 
 

 

  

1. Hallitsevat ryhmäläiset 
• Joku tai jotkut hallitsevat ja vievät liikaa tilaa ryhmässä. Usein henkilöt eivät itse tie-

dosta tätä. 
• Ohjaaja jakaa puheenvuoroja myös hiljaisemmille ryhmäläisille. Tehdään kierroksia, 

joiden aikana rajataan sanomisen mahdollisuuksia: jokainen saa kertoa yhden esi-
merkin tai puhua parin minuutin ajan. 

• Ohjataan puheenvuoro seuraavalle ”Onko muilla jotain sanomista?” 
• Otetaan huumori mukaan: ”Miksi annamme Eskon pitää koko ajan puhetta yllä?” 
• Jaetaan ryhmä pienempiin osiin, jolloin jokaisella on mahdollisuus puhua. 
• Ohjaaja keskustelee henkilön kanssa kahden kesken ja miettii yhdessä toimivaa rat-

kaisua. 

2. Hiljaisuus ryhmässä 
• Hiljaisuudessa ei sinänsä ole mitään huolestuttavaa. 
• Ohjaaja huolehtii, ettei hiljaisuus tule kiusalliseksi. 
• Ohjaaja kysyy: ”Tuleeko muuta mieleen?”, vaihtaa aihetta tai rutiineja. 
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4. Konfliktin syntyessä 
• Ymmärrä molempia osapuolia. 
• Täsmennä, mistä ollaan loukkaantuneita ja mikä ei liity riitaan. 
• Auta osapuolia ilmaisemaan itseään rauhassa. 
• Rohkaise kertomaan riidan todellinen syy - onko taustalla aiempia erimielisyyksiä. 
• Puhukaa niin pitkään, että molemmat ovat sanoneet sen, mikä mieltä painoi. 
• Tue sovittelua siihen suuntaan, ettei riitatilanne ole yksipuolista toisen osapuolen syyt-

telyä. 

3. Hiljaiset ryhmäläiset 
• Kuulumiskierros. 
• Hiljainen ryhmäläinen ehkä odottaa kysymyksiä tai huomiota. 
• Ryhmässä puhuminen on vapaaehtoista ja myös hiljaisuus on vuorovaikutusta. 

5. Häirintä ryhmässä 
• Jos ohjaaja huomaa ryhmän sisällä toisten vähättelyä tai kiusaamista, pitää siihen 

puuttua tiukasti ja tuoda ilmi, että niin ei sovi käyttäytyä. Tämä on myös vastoin Emyn 
arvoja. 

• Painotus, että jokaisen mielipide on tärkeä eikä yhtä oikeaa tulkintaa ole olemassa. 
• Kahdenkeskinen keskustelu à kerro ystävällisesti, että olet saanut muilta palautetta 

ja miten toivoisit hänen jatkossa käyttäytyvän ryhmässä. 
• Ehkä ryhmä, jossa pitää kuunnella ja keskustella ei ole sopiva hänelle à henkilöä voi 

yrittää ohjata toiminnallisempaan ryhmään. 
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6. Ohjaaja hallitsee liikaa 
• Ohjaaja hallitsee liikaa, jolloin tasavertaisuus ryhmäläisten kanssa ei toteudu. 
• Ohjaajan tulee harjaantua tiedostamaan toimintansa. 
• Välillä on hyvä pysyä passiivisempana. 
• Mahdollisen ohjaajaparin on tärkeä puhua keskenään ja pitää suhde avoimena palaut-

teelle. 

7. Väkivalta- ja uhkatilanteet 
• Väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä 
• Tietyissä tilanteissa väkivaltaa voi tapahtua myös tahattomasti. Esimerkiksi dementoi-

tunut henkilö tai mielenterveydellisistä ongelmista kärsivä henkilö voi yhtäkkisesti käyt-
täytyä aggressiivisesti ilman tietoista tarkoitusta. 

• Säilytä malttisi ja älä provosoidu. 
• Peräänny ja pidä turvaväli, jos voit. 
• Älä käännä selkääsi. 
• Vältä äkkinäisiä liikkeitä ja tuijottamista. 
• Rauhoita puhumalla selkeästi, lyhyesti ja myötäillen - älä keskeytä. 
• Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu. Nouse vastaavasti seisomaan, jos uh-

kaaja nousee. 
• Kiinnitä ympäristön huomio tapahtumaan. 
• Pakene heti, jos tilanne tuntuu muuttuvan vaaralliseksi. 
• Hälytä lisäapua. 

8. Tilanne, jota et pysty selvittämään  
• Älä jää yksin murehtimaan - mietitään yhdessä Emyn ohjaajan kanssa ratkaisuja. 
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5. Työkalupakki 

Työkalupakkiin on koottu esimerkkejä valmiista harjoituksista, joita voi hyödyn-
tää ryhmätyöskentelyssä. Www-sivujen linkeistä ja kirjallisuuslistasta löytyy li-
sää materiaalia, jos haluaa syventää jonkin osa-alueen tietämystä. 
 

5.1. Tutustumisharjoituksia 

Kaveriesittely: 
Uudessa ryhmässä osallistujat voivat ujostella itsensä esittelyä. Tällöin voi-
daan käyttää kaveriesittelyä. Osallistujat etsivät itselleen parin ja esittäytyvät 
toisilleen joko valmiiden kysymysten avulla tai vapaasti itsestään kertoen. Ka-
veri kuuntelee tehden muistiinpanoja. Lopuksi jokainen esittelee kaverinsa 
muulle ryhmälle. 
 
Tutustuminen kuvakorttien tai esineiden avulla: 
Harjoituksessa tarvitaan erilaisia kortteja enemmän kuin osallistujia. Kortit voi-
vat olla maisemakortteja, kuvia ihmisistä, esineistä, harrastuksista - oikeastaan 
mistä aiheesta vain. Levitä kortit tasaiselle alustalle ja pyydä osallistujia valit-
semaan kortti, joka eniten kuvaa heitä itseään ja / tai sen hetkistä tunnetilaa. 
Valittuaan oman korttinsa kukin osallistuja esittelee itsensä ja kertoo miksi va-
litsi juuri kyseisen kortin. Harjoituksessa voidaan korttien sijaan hyödyntää 
myös erilaisia esineitä esim. lusikka, kynä, avaimenperä, pinssi, nasta, kivi tai 
värillisiä paperiarkkeja.  
 
Puu -tutustumisharjoitus: 
Kuvaa voi käyttää parikeskustelun runkona ja lopuksi voidaan yhdessä koko 
ryhmän kesken jakaa keskustelun pääkohtia. (Kuva liitteenä oppaan lopussa) 
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5.2. Virittäytymisharjoituksia tutulle ryhmälle 

Itselle tärkeä esine: 
Ryhmäläisiä ohjeistetaan tuomaan itselle tärkeä valokuva, esine tai kirja. Jo-
kainen kertoo vuorollaan esineen tarinan ja kuulijat voivat esittää kysymyksiä 
esineestä. Lopuksi esine laitetaan kiertämään ryhmässä ja seuraava kertoo 
oman tarinansa. 
 
Voimalaulu: 
Jokainen tuo ryhmään itselle tärkeän laulun (mahdollisuuksien mukaan voi 
käyttää esimerkiksi Youtubea). Kuulijat arvaavat kenen tuoma kappale on ja 
jokainen kertoo vuorollaan miksi kappale on hänelle tärkeä.  
 
Miinukset ja plussat: 
Kysy ryhmäläisiltä menneen viikon miinuksia ja plussia. Jokainen kertoo yhden 
itselleen sattuneen ikävän ja yhden mukavan asian tai tapahtuman. Mukava 
asia kerrotaan viimeiseksi, koska siitä jää parempi mieli. Molempiin käytetään 
vain yksi lause ei pitkiä tarinoita. 
 

5.3. Erilaiset teemakortit keskusteluiden avuksi 

Mitä sinulle kuuluu? – kortit: 
Kortteja voidaan käyttää ryhmässä tai parin kanssa. Korttien avulla on helppo 
keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä. 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/mitä-sinulle-kuuluu-kortit 
 
Myönteisen muistelun kortit: 
Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista 
muistoista, selviytymistaidoista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Yhtä tärkeää on 
kertomisen kuin kuuntelemisen kokemus. 
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/inline/Hankkeet/Mi-
rakle/myonteisen_muistelun_kortit_web3_0.pdf 
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5.4. Harjoituksia ryhmäkerran loppuun 

Pikarentoutus: 
Taustalle voi laittaa rentouttavaa musiikkia soimaan. Lue seuraava teksti hi-
taasti selkeällä äänellä. 
 
”Tee olosi niin mukavaksi kuin suinkin… sulje silmäsi… liikuttele vähän itseäsi 
ja etsi hyvä asento… keskity hengitykseesi… anna sen hidastua… tunnet miten 
rauhoitut…Ajattele kehossasi osaa, joka tuntuu jännittyneeltä… jännitä sitä 
vielä lisää… ja vielä… ja päästä rennoksi… tunne, miten rennoksi tämä kehon 
osa on tullut. Keskity seuraavaan jännittyneeseen kehon osaan… jännitä vielä 
lisää… ja vielä… ja päästä rennoksi… tunne, miten rennoksi tämä kehon osa 
on tullut. Siirry seuraavaan kehon osaan ja tunne jännitys… jännitä lihaksi li-
sää… ja vielä… ja päästä vapaaksi… huomaat, miten rennoksi kehosi on tul-
lut… Hengitä vielä kolme kertaa syvään ja avaa silmäsi… miltä tuntuu?” 
 
Fiiliskysely: 
Käydään loppukierros, jossa jokainen ryhmäläinen kertoo, millä mielellä hän 
lähtee ryhmästä, sekä mitä asiaa olisi halunnut käsitellä lisää. Tarvittaessa asi-
oihin voidaan palata seuraavalla kerralla. Jos aikaa on vähän, ryhmäkerran voi 
päättää siten, että jokainen tiivistää tunnelmansa yhteen kuvaavaan sanaan 
esimerkiksi levollinen, innostunut, väsynyt.  
 
Tunneympyrä: 
Jokaiselle jaetaan A4-paperille piirretty ympyrä ja värikyniä. Ympyrään värite-
tään sen hetkinen tunnelma. Ympyrän voi tehdä myös alussa ja katsoa onko 
mieliala muuttunut ryhmäkerran jälkeen. Lopuksi voidaan tehdä kierros, jossa 
ryhmäläinen kertoo millä mielellä on ja mitä olisi halunnut käsitellä enemmän. 
Tarvittaessa asioihin voidaan palata seuraavalla kerralla. 
Tunneympyrä on taideterapeutti Jaana Terävän materiaalia. 
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Kuva, ryhmän lopuksi tehdyistä tunneympyröistä: 
 

 
 

5.5. WWW-sivuja toiminnallisiin harjoituksiin 

• SPR- ryhmätoiminnan vinkkivihkonen. Toiminnallisia harjoituksia ja ide-
oita.  
Linkki: https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tie-
dostolataukset/Ryhmätoiminnan%20Vinkkivihko-
nen_27%206%202014.pdf 
 

• Mielenterveysseuran sivuilla on paljon hyviä harjoituksia mielen hyvin-
vointiin. 
www.mielenterveysseura.fi 
 

• Vahvuuskortit:  
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/vahvuuskortit 

 
• Rentoutusharjoituksia: 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset 
 

• Voimavarojen talo. Hyvä kuva tulostettavaksi keskustelupohjaksi pari-
työskentelyyn. 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/pelit-ja-tehtävät/voimavarojen-talo 
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• Mielenterveystalon sivuilla on työkaluja ja tietoa mielenterveydestä. 

(https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itse-
hoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/harjoitukset.aspx) 

 

5.6. Syventävää kirjallisuutta 

Ryhmädynamiikka ja ryhmän kehitysvaiheet 
• Porukka, jengi, tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Kopak-

kala Aku. 
• Ryppäästä ryhmäksi. Aalto Mikko. 

 
 Vapaaehtoistyö: 

• Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Eskola Antti & Kurki Leena. 
• Vertaistoiminta kannattaa. Laatikainen Tanja. 

 http://www.kansalaisareena.fi/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf 
 
Vuorovaikutus: 

• Arvostava kohtaaminen. Mattila Kati-Pupita. 
• Toimiva vuorovaikutus. Talvio Markus & Klemola Ulla. 
• Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Kauppila Reijo A. 
• Idiootit ympärilläni. Erikson Thomas 

 
Ryhmänohjaus: 

• Ryhmästä enemmän. Kaukkila Veli & Lehtonen Elisa. 
• Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Niemistö Raimo. 
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