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Toteutin toiminnallisen opinnäytetyöni Vantaalla, Hakunilan koulussa. Opinnäytetyöni 
kuului Hakunilan koulun ja Laurean yhteiseen Sosionomit koulussa -hankkeeseen. 
Työskentelin samanaikaisesti kyseisessä koulussa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana. 
Työparinani opinnäytetyössä toimi Hakunilan alueen erityisnuorisotyöntekijä. 
 
Opinnäytetyö perustui toiminnalliseen tyttöryhmään, joka koostui alun perin viidestä 12-
13 -vuotiaasta nuoresta. Ryhmän kokoonpano muuttui alun jälkeen neljäksi nuoreksi. 
Opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden oli tarkoitus kestää yhteensä seitsemän viikkoa, 
mutta suunnitelmien muututtua yllättäen, muuttui toiminnallisen osuuden kesto viiden 
viikon mittaiseksi. Tämän vuoksi toimintaan suunniteltuja menetelmiä jäi käyttämättä. 
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osallistujien itsetunnon kehitystä. Ennen kaikkea tarkoituksena oli tarjota nuorille mah-
dollisuus saada varmuutta sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tukea itsetunnon kohe-
nemiseen.  
 
Arviointimenetelminä työssä käytin osallistavaa havainnoimista, joka piti sisällään osal-
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This thesis project was carried out in Vantaa, at Hakunila school, and it was part of a 
project called "Sosionomit koulussa" which is a co-operative project, organized by Ha-
kunila school and Laurea Polytechnic. At the same time, I worked at the same school 
as a youth worker. I had the special youth worker of Hakunila area co-operating with 
me during this project. 
 
This thesis project consisted of creating an activity-oriented group for lonely girls. At the 
beginning, there were five 12 - to 13-year-old girls but the final group consisted of four 
youngsters. Originally, the project was supposed to last seven weeks, However, there 
was a change of plans, and the activity in the project took finally five weeks and thus, 
some of the methods that were planned to be included could not be used. The activity-
oriented part of the project included conversations that were held individually with each 
of the girls, group meetings and a separate meeting with the parents. 
 
The aim of this thesis was to find alternative ways for young people to join a group and 
to promote their self-esteem. The key purpose was to give the girls an opportunity to 
improve their social skills. 
 
The evaluation of this thesis consisted of the information collected by participatory ob-
servation which included observing both the young persons and myself, conversations 
with my co-worker and a learning diary. I also got feedback from the group and their 
parents, both orally and in writing. 
 
According to the feedback, groups like this are needed. The main reason is that groups 
like the target group in this project stays often unnoticed. These silent youngsters do 
not behave badly and therefore they will not be noticed. Neither do they come and talk 
about their situation - they need to be found. The feedback also revealed the young-
sters´ and their parents´ willingness to work on projects like this. The parents were 
pleased with the arranged action and the chosen target group. They considered our 
work very important and hoped for the continuity of the group in the future as well. 
 
Working with silent and withdrawn youngsters is challenging and also demanding, es-
pecially to meet them as persons and to gain their trust. However, it is also very re-
warding. 
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1   JOHDANTO 

 

Ajatuksenani oli ollut jo pidempään toteuttaa toiminnallinen opinnäytetyö, jossa voisin 

käyttää ja soveltaa luovia toimintoja, mutta sopivan kohderyhmän löytäminen tuntui 

hankalalta. Tilanne kuitenkin muuttui aloittaessani työt Hakunilan koululla syksyllä 2006. 

 

Opinnäytetyön aihe muodostui tarpeesta, jonka huomasin työskennellessäni Hakunilan 

koulussa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana. Havaitsin nuorten joukossa olevan yksinäi-

siä tai yksinäisyyttä kokevia ja / tai vetäytyviä nuoria, jotka jäävät usein muiden varjoon. 

Sosiaalialalla asioihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, kuten järjestämällä 

tukea sitä tarvitseville nuorille mm. erilaista projekti- ja pienryhmätoimintaa. Liian usein 

toiminta kohdistuu nuoriin, jotka herättävät käytöksellään huomion aikuisissa ja viran-

omaisissa. Yksinäiset ja vetäytyvät nuoret jäävät muiden varjoon tässäkin asiassa, eikä 

heitä ei huomata, ellei heitä osata erikseen huomioida. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa toiminnallinen ryhmä yläkoululaisille tytöil-

le; tukemaan ja rohkaisemaan heidän itsetunnon vahvistumista, sosiaalisia taitoja sekä 

vaihtoehtoisia tapoja liittyä sosiaalisesti ryhmään / yhteisöön. Ryhmän oli tarkoitus kes-

tää seitsemän viikkoa ja kokoontua viikoittain, yhteensä kahdeksan kertaa yhdessä. 

Ryhmätapaamisten lisäksi nuorille oli suunniteltu ohjaajan kanssa kahdenkeskisiä ta-

paamisia, joita kutsuin yksilötapaamisiksi. Ryhmätapaamisten tarkoituksena oli työstää 

teemoiksi valittuja aiheita erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä, kuten kädentaidoilla ja 

tarinoinnilla. Teemoiksi nousivat: tyttöys, ystävyys ja yksinäisyys. Tytöt saivat myös itse 

vaikuttaa ryhmän toimintaan ja esittää toiveita toiminnan suhteen. Vanhempainilta jär-

jestettiin tyttöjen vanhemmille koskien ryhmän toimintaa ja tarkoitusta. 

 

Ryhmällä oli yhteinen tavoite, jonka lisäksi jokainen osallistuja laati myös omat henkilö-

kohtaiset tavoitteensa. Ryhmän tavoitteena oli saada osallistujille vaihtoehtoisia tapoja 

liittyä ryhmään / yhteisöön ja tukea tyttöjen itsetunnon kehitystä. Tyttöjen henkilökoh-

taiset tavoitteet liittyivät uusien kokemusten, ystävien, rohkeuden ja harrastusten saa-

miseen. Omat oppimistavoitteeni liittyivät tasavertaisena ja hyvänä ohjaajana toimimi-

seen. Toiminnan loputtua opinnäytetyön puitteissa, tavoitteiden toteutumista ja ryhmän 

toimintaa sekä sen kannattavuutta arvioitiin eri menetelmillä. Arviointimenetelminä käy-

tin havainnointia, omaa oppimispäiväkirjaa ja palautteita, joita keräsin niin nuorilta kuin 

vanhemmiltakin. 
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Opinnäytetyöni muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta, joutuessani tapaturman vuoksi 

sairaslomalle kesken ryhmän toiminnan. Tämän käänteen takia toimintakerrat väheni-

vät, mutta alkuperäinen tavoite pysyi ennallaan. Palaan tapahtuneeseen myöhemmin 

työssäni tarkemmin. 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen tapahtui varsin tiiviissä aikataulussa. Työni alkoi aiheana-

lyysin laatimisella syksyllä 2006 työskennellessäni ja toteuttaessani valinnaista harjoit-

telua Hakunilan koulussa. Aiheanalyysin esitin joulukuussa 2006 ja opinnäytetyön 

suunnitelman seminaarissa tammikuussa 2007. Toiminta toteutettiin saman vuoden 

maaliskuussa. Esitin opinnäytetyöni arviointiseminaarissa toukokuun alussa 2007. 

 

Toivon tämän opinnäytetyön synnyttävän erilaisia ideoita ja toimintoja, joilla myös yksi-

näiset ja vetäytyvät nuoret saataisiin aktivoitua mukaan erilaisiin toimintoihin ja harras-

tuksiin ja että heidät osattaisiin myös huomioida paremmin. Vanhemmat toivoivat ryh-

män toiminnan jatkumista tulevaisuudessa ja toiminnan vakiinnuttamista. Palautteen 

mukaan tytöt voisivat toimia tulevaisuudessa muille nuorille esimerkkeinä. 

 

Toiminnan ohessa vanhemmilta nousi esille toive yhteisen toiminnan järjestämisestä 

sekä vanhemmille että nuorille. Toivottavasti vastaavanlaisia ryhmiä, niin nuorille kuin 

vanhemmille ja lapsille voitaisiin tulevaisuudessa myös vakiinnuttaa osaksi koulumaa-

ilmaa ja nuorisotyötä. 

 

2   OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖVERKOSTO JA LÄHTÖKOHDAT 

 

Opinnäytetyön toteutumisen kannalta merkittävää oli monen eri tahon yhteistyö. Yhteis-

työssä opinnäytetyön ryhmän toteuttamisessa oli Hakunilan koulu, Sosionomit koulus-

sa -hanke, Suomen mielenterveysseuran Osaan ja Kehityn -hanke sekä Vantaan nuo-

risopalvelut. 

 

Sosionomit koulussa -hankkeen myötä pyrittiin rakentamaan ja kehittämään Hakunilan 

koulun ja Vantaan nuorisopalveluiden yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoitti koulun 

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan sekä Hakunilan alueen nuorisotyöntekijöiden yhteis-

työn aloittamista. Tähän asti yhteistyö oli ollut erityisnuorisotyöntekijöiden yhteistyötä 

erityisluokkien kanssa. Kahden yhteistyötä suunnittelevan tapaamisen jälkeen syntyi 

idea opinnäytetyön ryhmän yhteisestä ohjauksesta ja toteutuksesta. 
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Ryhmän toisena ohjaajana toimi erityisnuorisotyöntekijä Riikka Hellman Hakunilan nuo-

risotoimesta. Riikka Hellmanin tullessa mukaan oli opinnäytetyön ideointi ja valmistelu 

lähestulkoon valmiina, sillä keskustelut koulun työntekijöiden kanssa osallistujista oli 

käyty, toimintakertojen sisällöt alustavasti suunniteltu ja rahoitus ryhmälle hankittu. Kä-

vimme kuitenkin yhdessä läpi toimintakertoja ja suunnittelimme alkuhaastattelun. Opin-

näytetyön kirjauksen ja ryhmässä käytettävät tehtävät (pois lukien Nuorten kirjasta mu-

kaillut tehtävät) ja palaute-, arviointi- ja havainnointikaavakkeet olen työstänyt itse. 

Ryhmän toteutuksessa olimme kumpikin mukana työparina ja suunnittelimme sekä 

arvioimme toimintoja erikseen ja yhdessä. Kirjallisten töiden toteutuksesta, kuten van-

hemmille osoitetuista kirjeistä ja ilmoituksista sekä toimintaan osallistumiseen tarvitta-

vasta kirjallisesta luvasta vanhemmilta vastasin itse. 

 

Ryhmän oli tarkoitus koostua viidestä tytöstä, jotka ovat kuudennella ja seitsemännellä 

luokalla. Valittujen tyttöjen koulunkäyntiä varjostaa sosiaalisista suhteista syrjäytyminen 

muiden nuorten kanssa ja tytöt ovat joko itse kertoneet tai heidän on huomioitu (koulun 

kasvatushenkilökunnan osalta) olevan koulussa yksinäisiä ja ryhmässä muista eroon 

vetäytyneitä. Tytöt valikoituivat ryhmän ehdokkaiksi koulukuraattorin ja nuoriso- ja va-

paa-ajan ohjaajan tyttöjä koskevan tietämyksen kautta. Myös kahta koulun terveystie-

don opettajaa kuultiin ehdokkaiden valinnassa. Opettajat ovat osallistuneet Suomen 

mielenterveysseuran Osaan ja Kehityn -hankkeen opettajille tarkoitettuun koulutukseen 

ja ovat mukana Hakunilan koulun osalta toteuttamassa hanketta. Ryhmään kutsutuista 

tytöistä tein itse päätöksen, mutta lopullisen päätöksen ryhmään liittymisestä nuoret 

tekivät kuitenkin itse alkukeskustelun ja haastattelun jälkeen. Nuorten vanhemmilta 

pyydettiin osallistumiseen kirjallinen suostumus. Ryhmän toiminta koostui sekä yksilö-

tapaamisista ohjaajan kanssa että koko ryhmän yhteisistä tapaamisista. 

 

 

2.1   Sosionomit koulussa -hanke  

 

Opinnäytetyöni on osa Sosionomit koulussa -hanketta. Hanke käynnistyi vuonna 2002, 

Hämeenkylän koulun, Hakunilan koulun ja Laurea -ammattikorkeakoulun Vantaan- 

instituutin sosiaalialan koulutusohjelman yhteistyönä. Keväällä 2006 painopiste siirtyi 

Itä-Vantaalle ja hankkeeseen tuli mukaan Jokiniemen koulu. Syksyllä 2006 hankkee-

seen liittyi mukaan myös Vantaan nuorisopalvelut. 
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Hankkeen päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia ja löytää 

palvelurakennemalli tämän tavoitteen saamiseksi. Lasten ja nuorten sosiaalinen pää-

oma kasvaa kouluyhteisön, vapaa-ajan ja kodin puitteissa; hanke pyrkiikin vahvista-

maan näiden elementtien keskeistä vuorovaikutusta, jotta lopputuloksena on saumaton 

lapsen ja nuoren tukeminen arjessa. (Pusa 2007.) Hanke pyrkii ennaltaehkäisevään 

toimintaan, mutta puuttuu myös korjaaviin toimenpiteisiin tarvittaessa. 

 

Hankkeella on vuoden (2006-2007) kestävä pilotti kokeilu Hakunilan koululla, jossa 

olen mukana koululla työskentelevänä koulusosionomina. Pilotissa pyritään rakenta-

maan sosionomin työnkuvaa koulumaailmassa, ja löytämään sosionomille tarpeellinen 

paikka koulun arjessa mukana olemiseen. Hanke tunnustelee niitä ohjauksellisen työot-

teen menetelmiä, joiden myötä sosionomin rooli koulussa selventyisi koulukuraattorin 

rinnalla, osana koulun oppilashuoltoa ja koulun kasvatuksellista yhteisöä sekä verkos-

toa (Pusa 2007). 

 

Hankkeessa pyritään löytämään ja hahmottamaan sosionomin työnkuvaa koulussa 

sosiaalisen hyvinvoinnin tukijana ja linkkinä lasten ja nuorten vapaa-aikaan nuorisotyön 

alueelle. Päätavoitteena toimii lasten ja nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja 

palvelurakenteen työstäminen. 

 

Hankkeen myötä koulusosionomin ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyöllä pyrittiin raken-

tamaan saumatonta yhteistyötä yli rajojen ja osoittamaan sosionomien ammatillisuuden 

ja mahdollisen työkentän laajuutta. Hankkeen näkökulmasta on tärkeätä tehdä havain-

toja ja päätelmiä siitä sopiiko vastaavanlainen työnkuva sosionomille kouluissa tehtä-

vään työhön ja miten yhteistyö koulun ja nuorisopalveluiden välillä toimii sekä mitä ke-

hitettävää näillä saroilla vielä on. 

 

Tämän työn puitteissa tulen näyttämään sosionomin ja nuorisopalveluiden yhteistyön 

kannattavuuden ja voiman, jota kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää ja laajentaa 

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi työssä tulee esille sosionomin rooli koulussa sosiaa-

lisen hyvinvoinnin tukijana nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
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2.2   Vantaan nuorisopalvelut 
 

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut ovat vastuussa nuorisotiloista, erityisnuorisotyöstä, 

Jeesistä (nuorten neuvonta ja tietopalvelu), nuorten työpajatoiminnasta, nuorisoval-

tuustosta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä ovat osaltaan yhteistyössä eri nuoriso-

järjestöjen kanssa. (Jeesi.) Vantaan nuorisopalveluilla on toimipisteitä Hakunilassa, 

Korso - Koivukylässä, Martinlaaksossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 

 

Vantaan nuorisopalveluiden erityisnuorisotyö on kohdistettu pääsääntöisesti 13-16 -

vuotiaille erityistä tukea tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Erityisnuorisotyönte-

kijöiden puoleen voi kääntyä luottamuksellisesti ja halutessaan myös nimettömänä. 

(Jeesi. ) 

 

Hakunilan alueella on nuorille suunnattuja harraste- ja toimintatiloja yhteensä kolme: 

Hakunilan, Kolohongan ja Länsimäen nuorisotilat. Nuorisotiloissa järjestetään erilaista 

toimintaa, joista tarkempaa tietoa saa talon henkilökunnalta. Toimintaa järjestetään 

myös nuorisotalon ulkopuolella muun muassa erilaisten retkien muodossa. 

 

 

2.3   Suomen mielenterveysseuran Osaan ja Kehityn -hanke 

 

Ryhmän toimintaa ja toteuttamista tukee taloudellisesti Suomen Mielenterveysseuran 

käynnistämä Osaan ja Kehityn -hanke (OK-hanke). Hanke saa ryhmän kautta muun 

muassa arvokasta tietoa nuorten ajatusmaailmasta liittyen siihen, mitä nuoret kaipaa-

vat esimerkiksi vanhemmiltaan. OK-hanke saa tukemistaan vastaan projektista tehtä-

vän opinnäytetyön ja osallistujien luvalla luovutettuja tuotoksia käyttöönsä. 

 

Osaan ja Kehityn on Suomen Mielenterveysseuran käynnistämä nelivuotinen lasten ja 

nuorten arkista mielenterveysosaamista tukeva hanke. Hankkeessa kehitetään toimin-

tamalli ja opetusmateriaalikokonaisuudet 7.-9. -luokille mielen hyvinvointiin liittyvien 

asioiden käsittelemiseksi. Osaan ja Kehityn -hankkeen tavoitteena on tukea lapsen ja 

nuoren omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä vahvistaa heidän turvaverkostojaan. Ter-

veystiedossa on mahdollista avata ja käsitellä ikätason mukaisesti mielen hyvinvointiin 

liittyviä asioita yläkouluikäisten kanssa. Mielenterveys on opetettava ja opittavissa ole-

va kasvamisen alue. Se auttaa kohtaamaan ja käsittelemään elämässä vastaan tulevia 
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vaikeuksia sekä selviytymään niistä. Mielenterveys on elämäntaitoa, jota keräämme ja 

käytämme koko elämämme ajan. (Hakunilan koulu.) 

 

OK-hanke toteutetaan Vantaalla Hakunilan, Peltolan ja Ruusuvuoren kouluissa. Muka-

na ovat kolmen lukuvuoden ajan oppilaat, jotka elokuussa 2006 aloittivat pilottikoulujen 

seitsemännellä luokalla. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman nelivuotisen hank-

keen kantavia voimia Suomen Mielenterveysseuran lisäksi ovat Vantaan sivistysvirasto 

ja vanhempainyhdistys, opetushallitus, opettajien ainejärjestöt ja Suomen vanhempain-

liitto. Tutkimuksellista yhteistyötä rakennetaan Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen 

kanssa. (Hakunilan koulu.) 

 

 

2.4   Opinnäytetyön tausta 

 

Hakunilan alueella ei ole aikaisemmin järjestetty toimintaryhmää nuorille, joilta puuttuisi 

tarvittavaa rohkeutta liittyä sosiaalisesti ryhmiin ja yhteisöihin tai joiden koulunkäyntiä 

varjostaisi sosiaalisista suhteista syrjäytyminen. Tämän vuoksi ryhmä on tarpeellinen, 

sillä kyseiseen kategoriaan kuuluvat ja luokiteltavat nuoret, jäävät hyvin usein myös 

koululuokissa ja muissa ryhmissä sosiaalisesti vahvojen ja näkyvien nuorten varjoon. 

Lisäksi opettajien ja koulukuraattorien resurssit ovat rajalliset, yläkoululaisten nuorten 

kanssa tehtävän ennaltaehkäisen työn osalta. 

 

Ryhmä toimii myös pilottihankkeena, sillä koska aikaisemmat tyttöryhmät eivät ole 

muodostuneet vastaavasta kohderyhmästä, ei tuloksia vastaavanlaisesta ryhmästä ole 

saatavilla. Pilottihankkeen tulosten saamisen jälkeen on mahdollista tarjota vastaavan-

laista ryhmää, kenties pidempikestoisena, Hakunilan alueen nuorisotyöntekijöiden oh-

jaamaksi ja Vantaan kaupungin rahoittamaksi tai Hakunilan koulun sosionomin, kuraat-

torin tai terveydenhoitajan yhteistyönä ohjaamaksi ryhmäksi. Pilottihanketta voisi myös 

esitellä mahdollisuutena muille peruskouluille. 

 

Hakunilan alueella on tällä hetkellä käynnissä kaksi eri tyttöryhmää, joiden ohjaajina 

toimivat Hakunilan alueen kaksi erityisnuorisotyöntekijää. Vanhempi tyttöryhmä on 

aloittanut toimintansa reilu vuosi sitten ja on lopettamassa toimintaansa kevään aikana, 

toimittuaan yhteensä 1,5 vuotta. Uudempi tyttöryhmä on aloittanut toiminnan vasta syk-

syllä 2006. Vanhemman tyttöryhmän nuoret valittiin ryhmän alkuhaastatteluun yhteis-

työssä koulukuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Ryhmän tavoitteet liittyvät 
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koulunkäyntiin ja ovat luotu yhdessä opettajien ja nuorten kanssa. Ryhmässä harjoitel-

laan muun muassa sosiaalisia taitoja ja ryhmässä olemista. Joka toinen kerta ryhmäs-

sä harrastetaan jotain ja joka toisella työskennellään eri teemojen parissa. Nuorisotyön-

tekijät tekevät yhteistyötä nuorten vanhempien kanssa. 

 

Uudempi tyttöryhmä perustettiin nuorisotyöntekijöiden huomioista ja huolista liittyen 

kyseisiin nuoriin (mm. lisääntynyt päihteidenkäyttö). Nuoret olivat ryhmän aloittaessaan 

jo valmiina ryhmänä. Ryhmän tarkoituksena on tukea tyttöjen kasvua ja kehitystä, 

etenkin ennaltaehkäisevällä tavalla. Nuorille asetetaan joko koulunkäyntiin tai kotioloi-

hin liittyviä tavoitteita. Ryhmä kestää kevään loppuun asti. Rahoitus Hakunilan tyttö-

ryhmiin tulee Vantaan kaupungin syrjääntymisrahoista. Vantaan kaupungin jokaisella 

palvelualueella on samantyylisiä ryhmiä niin pojille kuin tytöille. Ryhmiä kootaan eri 

tarpeiden ja tarkoituksien mukaisesti, kuten päihteet, koulunkäynti tai jokin muu huoli. 

 

Hakunilan koulun kuraattori ja terveydenhoitaja ovat toteuttaneet valituille koulun oppi-

laille Stressin hallintaryhmän loppuvuodesta 2006. Ryhmän tavoitteena oli saada ma-

sennuksen hallintaan apua ja oppia stressin hallintakeinoja. Lisäksi ryhmässä käytiin 

myös ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmä oli suunnattu 8. -luokkalaisille nuorille ja mukaan 

otettiin viisi nuorta. Ryhmän kesto oli kahdeksan viikkoa ja tapaamiset viikoittain. Ryh-

mästä saadut tulokset olivat positiivisia ja onnistuneita. Uusi ryhmä aloittaa toiminnan 

keväällä 2007. 

 

 

2.4.1   Aikaisempia projekteja tyttötyössä 

 

Tyttötyöhön liittyviä aikaisempia projekteja löytyi useampiakin, mutta olen pyrkinyt esit-

telemään tässä ainoastaan omaan työhöni läheisesti liittyvimpiä töitä, kuten Upea minä 

-tyttöprojektin vuodelta 1998-2000 sekä Miina Savolaisen Maailman ihanin tyttö - lop-

putyön Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle. 

 

Setlementtinuortenliiton Upea minä -tyttöprojekti 1998-2000 oli toiminnaltaan ja toteu-

tukseltaan tyttötyötä, jota olen pyrkinyt työssäni hyödyntämään. Projektin tarve lähti 

tyttöjen ja nuorten naisten tarpeesta saada tukea itsensä löytämiseen. Tarkoituksena 

oli auttaa naiseksi kasvamisen prosessissa ja turva-verkkojen luomisessa. Projekti 

käynnisti monimuotoista, pysyvää ja säännöllistä toimintaa eri puolille Suomea. Tulok-

sena syntyi erilaisia tyttöryhmiä sekä Helsingissä sijaitseva Tyttöjen Talo, joka Upea 
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minä -projektin päätyttyä toimii osittain valtakunnallisena tyttötietouden keskuksena. 

(Setlementtinuorten liitto.) 

 

Projektin tuloksena oli moni ammatillista yhteistyötä eri tahojen, kuten koulujen, kuntien, 

järjestöjen ja seurakuntien toimijoiden, kesken. Projektin puitteissa järjestettiin valta-

kunnallisia tyttötyöseminaareja, jotka olivat tärkeitä niin työntekijöiden verkostoitumisen 

kuin tiedonvälityksen foorumeita. Projekti tuotti erilaista kirjallista materiaalia, joista 

päätyöksi muodostui Tyttötyökansio (2001), joka toimii käytännönläheisenä käsikirjana. 

Projekti toteutti vuosittain avointa tyttötyökoulutusta ja sen jatkumona projektille syntyi 

terveys- ja seksuaalikasvatusprojekti Helsingin koulujen yläasteikäisille tytöille ja pojille. 

Projekti sai jatkoa vuonna 2001-2003 Meikäpoika  poikatyöprojektista. (Setlement-

tinuorten liitto.) 

 

Lisäksi taide- ja sosiaalikasvattajan Miina Savolaisen 2005 tehty lopputyö Taideteolli-

sen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle, Maailman ihanin -tyttö, toimi innoittajana 

oman opinnäytetyöni menetelmien toteuttamisessa. Maailman ihanin tyttö on vuodesta 

1998 alkaen jatkunut yhteisöllinen valokuvaprojekti, jonka Savolainen on toteuttanut 

yhteistyössä kymmenen Hyvösen lastenkodissa kasvaneen nuoren naisen kanssa. 

Projektin ohella Savolainen on kehittänyt voimauttavan valokuvan menetelmän, jolla 

valokuvaa voidaan käyttää empowerment (voimaantumis)-prosessin käynnistäjänä niin 

kasvatus-, hoito- kuin terapeuttisen työn aloilla sekä työyhteisön kehittämisessä. (Savo-

lainen.) Opinnäytetyöni ei käsittele voimautumista, Savolaisen tavoin yhtä suuressa 

mittakaavassa, vaan työssäni voimaantuminen toimii yhtenä menetelmänä. Perehdyn 

menetelmään läheisemmin toiminnallisissa menetelmissä. 

 

 

2.4.2   Aikaisempia opinnäytetöitä liittyen tyttötyöhön 

 

Tyttöryhmiä käsitteleviä opinnäytetöitä, joiden katson olevan omaa työtäni lähellä, ovat 

Johanna Hiljaisen ja Katja Moskuvaaran opinnäytetyö The Adventure of five brave girls 

-nuorten yksinäisyyden työstäminen toiminnallista työotetta apuna käyttäen, 1998. 

 

Työssä käsiteltiin yksinäisyyttä ja yksinäisyyteen liittyviä tekijöitä, joita olivat itsetunto, 

itsearvostus ja vetäytyminen. Nina Kaukorannan ja Teea Niemelän opinnäytetyö Toi-

minnallinen tyttökerho, 2005, käsittelee nuorten tyttöjen tukemista ryhmätoiminnan 

avulla, tarjoten samalla mielekästä vapaa-aikaa. Työn kohderyhmänä olevat lastensuo-
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jelun asiakasperheiden 7-11 -vuotiaat tytöt eroavat oman työni kohderyhmästä, mutta 

ryhmän toiminta on tavoitteiltaan ja toiminnaltaan osittain yhtenevää oman työni kanssa. 

Susanna Ihalaisen ja Heidi Karreksen opinnäytetyö Tikrujen välisestä ystävyydestä – 

Havainnointia toiminnallisesta tyttöryhmästä, 2004, käsittelee nuorten kasvamista ja 

ystävyyssuhteita tyttötyön näkökulmasta. Toiminnallisessa työssä keskityttiin tyttöjen 

ystävyyssuhteisiin ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tämän työn kohderyhmänä 

toimivat kuusi 4.-6. -luokkalaista tyttöä, joten kohderyhmä on nuorempaa kuin omassa 

työssäni, mutta asiasisältö kuitenkin yhtenevää. Myös Anna Aarnion ja Susanna Lohja-

lan opinnäytetyö Moninaisuudesta elämys! Tyttötaikaa Hakunilan yläkoululla 2004, 

käsittelee tyttöyttä ja vuorovaikutusta ryhmässä. Työn kohderyhmänä toimivat seitse-

män 6.-8. -luokkalaista somalialaista ja suomalaista tyttöä. 

 

3   OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastelen kahdesta eri näkökulmasta: 

itse opinnäytetyön tavoitteita ja omia oppimistavoitteitani. Mielestäni on tärkeää tarkas-

tella tavoitteita niin yhdessä kuin erikseen, jotta pystyisin näkemään objektiivisesti ta-

voitteiden toteutumisessa hyvät ja huonot puolet ja oppimaan niistä. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan opinnäytetyön kesto toiminnan osalta, lukuun ot-

tamatta ensimmäistä yksilötapaamista nuorten kanssa, oli kuuden viikon kestoinen.  

Jouduttuani yllättäen sairauslomalle kesken opinnäytetyön, muuttui aikataulu alkupe-

räistä suunnitelmaa lyhyemmäksi, viiden viikon kestoiseksi. Alkuperäisen suunnitelman 

vastaisesti toteuttamatta jäi kaksi ryhmätapaamista ja loppuleiri. Ryhmä kokoontui yksi-

lötapaamisten osalta kaksi kertaa ja yhteisiä ryhmätapaamisia oli yhteensä viisi kertaa. 

Lisäksi järjestimme vanhempainillan nuorten vanhemmille. 

 

 

3.1   Ryhmän tavoitteet 

 

Ryhmän tavoitteena oli saada osallistujille vaihtoehtoisia tapoja liittyä ryhmään / yhtei-

söön ja tukea tyttöjen itsetunnon kehitystä. (Tässä työssä vaihtoehtoisilla tavoilla liittyä 

ryhmään / yhteisöön tarkoitetaan erilaisia tapoja ja keinoja osallistua erilaisiin ryhmiin / 

yhteisöihin). Tarkoituksena ryhmän toiminnalla oli tarjota osallistujille ennen kaikkea 

mahdollisuus. Mahdollisuutena oli saada ryhmässä ja ryhmästä rohkaisua ja varmuutta 
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sosiaaliseen kanssakäymiseen (vuorovaikutukseen) muiden kanssa, sekä saada tukea 

itsetunnon kohenemiseen ja kehittymiseen sekä saada uusia ystäviä.  

 

Lisäksi mielenkiintoista oli nähdä ja todeta millä tavoin toiminnallinen työskentely (mm.  

tarinan käyttö) auttaa nuoren itsetunnon rohkaisemista ja tukemista? Miten ryhmän 

vertaistuki tukee sosiaalisten taitojen vahvistamista? Ja miten ryhmä tukee / vahvistaa 

osallistujia sosiaalisessa kanssakäymisessä? 

 

              RYHMÄN VÄLITAVOITTEET 

 

• sosiaalisen kanssakäymisen vahvistuminen 

• itsetunnon vahvistuminen 

 

 

 

 

 

           PÄÄTAVOITE: 

 

• osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet 

 

 

3.2   Henkilökohtaiset oppimistavoitteet 

 

Keskeisempinä oppimistavoitteinani pidän yksinäisten ja vetäytyvien tyttöjen kohtaa-

mista tasavertaisena ja turvallisena aikuisena sekä toimimista hyvänä ohjaajana ylei-

sesti ryhmissä. Olen toiminut aikaisemminkin erilaisien ryhmien ohjaajana, kuten var-

haisnuorten koripallojoukkueen valmentajana, päiväkodissa (kohderyhmänä eri-ikäiset 

lapset, 9 kk -7 -vuotiaat) ja nykyisessä työssäni iltapäivätoiminnan ohjaajana (6.-7. -

luokkalaiset). Lisäksi opintojen puitteissa olen ollut ohjaajana erilaisissa ryhmissä niin 

yksin kuin muiden kanssa. Kohderyhmänä ovat olleet niin lapset kuin erityisnuoret tai 

kehitysvammaiset. Onnistuneessa ohjaamisessa mietittäviä asioita ovat seuraavat ky-

symykset: miten saada ryhmästä turvallinen, jossa jokainen voi olla omana itsenään? 

Miten pystyn takaamaan osallistujille onnistumisen kokemuksia ryhmässä ja onnistun-

ko toteuttamaan ryhmätapaamisten tavoitteita toiminnallisilla menetelmillä? Onnistunko 

rohkaisemaan nuoria osallistumiseen? 
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                   OMAT VÄLITAVOITTEET 

 

• tasavertainen ja turvallinen aikuinen 

• ohjaajuus 

 

 

 

 

 

      PÄÄTAVOITEET 

 

• toimia hyvänä ohjaajana, asiakkuudesta / viitekehyksestä huolimatta 

• toimia hyvänä ohjaajana opinnäytetyön viitekehyksessä (vetäytyvien tyttöjen 

parissa) 

 

4   OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT 

 

Tyttöryhmän toimintapaikkana toimi Perhekeskus Hakunen läheisen sijainnin ja tarkoi-

tukseen sopivien tilojen vuoksi. Ryhmän toiminta oli suunniteltu aikataulullisesti kuuden 

viikon kestoiseksi tapaamisten ollessa viikoittain, parittomilla viikoilla kerran ja parillisilla 

viikoilla kaksi kertaa. Aikaisemmin mainittujen olosuhteiden pakosta varsinainen toimin-

ta jäi viiden viikon mittaiseksi. Toiminta järjestettiin aina samoina päivinä samaan ai-

kaan ja se oli kestoltaan kahden tunnin mittainen. Ryhmän kokoontuessa koulupäivän 

jälkeen, oli jokaisella kerralla tarjolla välipalaa. 

 

Ennen ryhmän aloittamista, kutsuttiin nuoret ensimmäiseen yksilötapaamiseen eli alku-

keskusteluun / haastatteluun (liite 2). Alkukeskustelun tarkoituksena oli tutustua nuo-

reen sekä tutustuttaa nuori ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin. Ryhmän toiminta ja peri-

aatteet sekä tavoitteet esiteltiin nuorelle ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua 

ryhmään. Keskustelussa myös mietimme yhdessä mitä tavoitteita nuori voisi asettaa 

itselleen osallistuessaan ryhmän toimintaan. Tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan 

ollut tapaamisen päätavoitteena. Nuorten kanssa joiden oli hankala tavoitteita nimetä, 

sovimme palaavamme tavoitteisiin ensimmäisellä toimintakerralla. Ensimmäisessä 

tapaamisessa myös kuuntelimme nuorten toiveita ryhmän ja sen toimintojen suhteen. 
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Kaikki alkukeskusteluun kutsumamme nuoret halusivat osallistua ryhmään, joten hei-

dän vanhemmilleen toimitettiin kirje (liite 3), jossa esiteltiin ryhmän toiminta ja tavoitteet. 

Kirjeessä vanhemmilta pyydettiin kirjallinen suostumus nuoren ryhmään osallistumisel-

le. 

 

Ryhmän toiminta muodostui yksilö- ja ryhmätapaamisista. Yksilötapaamisia ehdittiin 

toteuttaa toiminnan aikana kaksi kertaa. Ensimmäisenä yksilötapaamisena oli nuorten 

kanssa käytävä alkukeskustelu ja toinen oli ensimmäisen ryhmätoiminnan jälkeinen 

tapaaminen, liittyen nuorten asettamien tavoitteiden läpikäymiseen henkilökohtaisesti. 

Viimeinen yksilötapaaminen nuorten kanssa, jossa kävimme läpi tavoitteiden saavut-

tamista sekä nuorten antamaa palautetta ryhmässä olemisesta, käytiin varsinaisen 

opinnäytetyön toiminnan loputtua. 

 

Ryhmätapaamiset olivat toiminnallisia ja muodostuivat eri teemojen käsittelemisistä 

sekä erilaisista harrastus toiminnoista. Nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa näihin toimin-

toihin ja niitä pyrittiin toteuttamaan tyttöjen toiveiden mukaisesti. Ehdimme käsittele-

mään pääsääntöisesti kolmea teemaa: tyttöyttä, ystävyyttä ja yksinäisyyttä. Voimautta-

van valokuvauksen jäädessä toteuttamatta alkuperäisen suunnitelman vastaisesti. Har-

rastustoimintoja oli vastaavasti kaksi kertaa: keilaaminen ja sulkapallon pelaaminen, 

kolmannen kerran jäädessä toteuttamatta. 

 

 

4.1   Ryhmän aikataulu ja teemat 

 

Vk 7:      alkukeskustelut / haastattelut 

Vk 9:      1. ryhmätapaaminen / ruoan valmistaminen, teemana tutustuminen 

Vk 10:    2. ryhmätapaaminen / keilaaminen, teemana tutustuminen, ryhmäyttäminen 

Vk 10:    3. ryhmätapaaminen / teemana tyttöys 

Vk 11:    4. ryhmätapaaminen / teemana ystävyys, yksinäisyys 

Vk 12:    5. ryhmätapaaminen / teemana toive toiminta 

                  -vanhempainilta 

 

Ryhmän toiminta keskeytyi viidennen ryhmätapaamisen ja vanhempainillan jälkeen, 

jolloin toteuttamatta jäivät 6. ryhmätapaaminen (teemana voimauttava valokuvaus) ja 7. 

ryhmätapaaminen (teemana nuorten toivetoiminta) sekä loppuleiri Orimattilan Salusjär-

vellä. 
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Opinnäytetyön kirjaaminen tapahtui osittain toiminnan ohella. Tarkoituksena oli keskit-

tyä opinnäytetyön loputtua sen tiiviiseen kirjaamiseen ja työstämiseen kolmen viikon 

aikana, mutta suunnitelmien muututtua raportoimiseen jäi yllättävän vähän aikaa. 

 

 

4.2   Arviointimenetelmät 

 

Ryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioitiin koko ryhmän toiminnan ajan, 

niin ohjaajien näkökulmasta kuin nuorten. Pääasiassa arvioiminen tapahtui fiilismittarin, 

havainnoinnin, keskustelujen, palautteiden ja oppimispäiväkirjan avulla. 

 

Toiminnan arvioiminen tapahtui pääasiassa 

keräämällä palautetta joka kerta nuorten kans-

sa tehtävällä fiilismittarilla. Fiilismittarissa jokai-

nen osallistuja valitsi omaa tunnetilaansa ku-

vaavan hymiön toiminnan alussa ja lopussa 

valmiista malleista. Myös oman tunnetilan luo-

minen oli mahdollista. Toimintakerran päät-

teeksi kävimme yhdessä jokaisen osallistujan 

valitsemat tunnetilat läpi, jolloin myös valintoja perusteltiin ja selitettiin. Kahdella en-

simmäisellä tapaamisella perusteleminen oli vapaaehtoista, sillä uskoimme sen voivan 

olla liian jännittävää tai jopa ahdistavaa ryhmän jäsenten vasta tutustuessa toisiinsa. 

Fiilismittarin avulla saimme, aivan kuten nuoret itsekin, aineistoa siitä minkälaisia tun-

teita toiminta tai kanssakävijät herättivät: kuten mikä sai iloiseksi, onnelliseksi, mikä 

epäilytti tai harmitti. Ennen kaikkea toiminnan aiheuttama muutos oli mielestäni joka 

kerta huomioitavaa. Aiheuttiko toiminta muutoksia tunnetiloihin ja millä tavalla, parem-

paan vai huonompaan suuntaan? Tärkeänä tekijänä palautteen antamisessa olivat 

tyttöjen kertomat perustelut tunteilleen. 

 

Lisäksi toimintaa arvioitiin osallistujien ja oman ohjaajuuteni havainnoimisella. Havain-

noinnin (observation) avulla saadaan tietoa siitä toimivatko ihmiset niin kuin sanovat 

toimivansa. Havainnoinnin suurin etu on että sen avulla voidaan hankkia välitöntä tie-

toa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta tai käyttäytymisestä. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997: 208) 
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Ohjaajien tekemä havainnointi tapahtui toiminnan aikana siten, että toisen keskittyessä 

ohjaamaan, keskittyi toinen havainnoimiseen. Emme kuitenkaan havainnoineet sivusta 

seuraamalla ja kirjaamalla vaan osallistumalla toimintaan. Kyseisen ryhmän kanssa 

näkyvä havainnoiminen toiminnan ulkopuolelta olisi aiheuttanut epärealistisen kuvan 

tilanteesta ja jähmettänyt toimijoita. Rehellisemmän kuvan saimme toimiessamme 

edellä mainitulla tavalla. Arvioijan voi olla todella tärkeätä osallistua toimintaan ja saada 

siihen tuntumaa pitämällä silmiä ja korvia auki. Näin kannattaa toimia etenkin prosessin 

arvioinnissa, mutta toimintatapa sopii myös tiedon hankkimiseen kaikenlaisissa arvi-

oinneissa. (Robson 2001: 146.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                (Hirsjärvi ym. 1997: 209) 

 

Jokaisen toimintakerran jälkeen ja muilla sovituilla tapaamisilla keskustelimme työparin 

kanssa siitä, mikä toimi ja mikä ei vastaavasti toiminut. Miten nuoret osallistuivat ja mitä 

havaintoja teimme. Toimintojen jälkeen kävimme reflektoimalla tilannetta läpi. Paino-

timme havainnoimista nuorten käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. 

Havainnointi on erinomainen menetelmä vuorovaikutusta tutkittaessa, kuten tilanteissa 

jotka ovat vaikeasti ennakoitavissa ja nopeasti muuttuvia (Hirsjärvi ym. 1997: 208). 

Käytin havainnoimiseen laatimiani kaavakkeita (liitteet 8 ja 9), joiden avulla havaintojen 

tekeminen nuorista ja toiminnoista oli suhteellisen helppoa ja vaivatonta. Kirjaaminen 

tapahtui aina toiminnan jälkeen. Systemaattisessa havainnoinnissa tehdään muistiin-

panoja luokkiin kuuluvien havaintojen esiintymisestä (Robson 2001: 148). 

 

Pääosin nuorilta tullut palaute kertyi fiilismittarin avulla, mutta palautetta sain myös käy-

milläni keskusteluilla nuorten kanssa toimintakertojen jälkeen. Keskustelut tapahtuivat 
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yksilötapaamista lukuun ottamatta, spontaanisti koulussa tai ennen toimintakerran al-

kamista. Keskusteluista kerättyä palautetta kirjasin oppimispäiväkirjaani. Osittain näi-

den käytyjen keskustelujen vuoksi en kerännyt kirjallista palautetta toiminnan ajalta, 

loppupalautteen lisäksi kuin yhdeltä kerralta, jolloin osallistujia oli paikalla kaksi. Rob-

sonin (2001: 146) mukaan osallistavan havainnoinnin menetelmään yhdistyvät luonte-

vasti vapaamuotoiset keskustelut, joita voi käydä asianomaisten kanssa sopivissa tilan-

teissa. 

 

Alun perin tarkoitus oli myös kerätä nuorilta palautetta jokaisella kerralla joko suullisesti 

apukysymysten avulla tai kirjallisesti sekä yksin että yhdessä. Ryhmän toiminnan kaut-

ta havaitsin kuitenkin, ettei suullisen palautteen kerääminen olisi onnistunut odotetulla 

tavalla edes apukysymyksillä, sillä keskusteleminen ryhmässä tuntui hankalalta ja vai-

kealta. Emme kuitenkaan tämän vuoksi jättäneet keskustelemista vaan tarkoituksen 

mukaisesti harjoittelimme sitä toimintojen ja fiilismittarin avulla. Fiilismittari tuntuikin 

olevan juuri tarkoitukseen sopiva ratkaisu, etenkin kun se toistui jokaisella kerralla. 

Myöskään kirjallisen palautteen kerääminen joka kerta ei tuntunut tarkoitukseen sopi-

valta, sillä kirjoittaminen vaati aikaa jota tuntui jäävän aina liian vähän toimintojen jäl-

keen. Fiilismittarin avulla palautteen kerääminen oli onnistunutta ja totesimme tavan 

turvalliseksi ja hyväksi tämän ryhmän kanssa. 

 

Ohjaajien välisissä keskusteluissa jakamiemme havaintojen, nuorten antaman palaut-

teen ja fiilismittarista saatujen tuloksien sekä oppimispäiväkirjan pohjalta mietimme 

mitä voisimme tehdä seuraavalla kerralla toisin, jotta pääsisimme tavoitteeseen ja aut-

taisimme nuoria tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Ryhmätavoitteen ja tyttöjen henkilökohtaisten tavoitteiden arvioiminen tapahtui ohjaaji-

en havainnoimalla vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvia muutoksia havainnointikaavak-

keilla (liitteet 8 ja 9), jatkuvan palautteen keräämisellä fiilismittarin ja keskustelujen 

avulla, ohjaajien välisellä reflektoinnilla sekä tytöiltä ja vanhemmilta kerätyllä loppupa-

lautteella. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan olin suunnitellut käyväni jokaisen tytön kanssa 

loppukeskustelun, jossa keskustelisimme ryhmässä olemisesta, sen merkityksestä 

nuoreen, työstettyjä toimintoja ja tavoitteiden saavuttamista, ryhmässä heränneitä 

huomioita ja ajatuksia sekä tavoitteiden toteutumista. Suunnitelmien muuttuessa yllät-

täen, jouduin vaihtoehtoisesti keräämään palautteen kirjallisesti sähköpostin välityksel-



 22 

lä. Kahden vanhemman kohdalla palautekyselyt toimitettiin kirjallisena suljetussa kuo-

ressa, vastauskuoren ollessa mukana. 

 

Omaan ohjaajuuteeni liittyvien tavoitteiden arvioiminen tapahtui kirjoittamani oppimis-

päiväkirjan, oman ohjaajuuden havainnoimisella työstämäni kaavakkeen (liite 10), työ-

parin kanssa käydyn reflektoimisen ja palautteen sekä etenkin nuorilta keräämäni kirjal-

lisen palautteen avulla. Robsonin (2001: 20) mukaan päiväkirja on arviointi havaintojen 

tekemisessä ja raporttia kirjoitettaessa merkittävä työväline. 

 

  ARVIOINTIMENETELMÄT 

 
 nuorten 
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telu 

jatkuva 
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ja 
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ohjaaji-
en 
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X X X X  X X 

nuorten 
tavoit-
teet 

X X X X  X X 

oman 
ohjaa-
juuden 
tavoite 
(ylei-
sesti) 

  X X X  X 

oman 
ohjaa-
juuden 
tavoite 
tyttö-
ryh-
mässä 

  X X X  X 

 

5   YKSINÄISYYS, NUORUUS JA ITSETUNTO 

 

Opinnäytetyöni merkittävimpiä aiheita ovat yksinäisyys ja nuoruus. Tässä kappaleessa 

käsittelen sekä yksinäisyyden että nuoruuden teoriaa ja nostan mielestäni työssäni 

tärkeitä ja merkittäviä huomioita esille. Käsittelen yksinäisyyttä yleisellä tasolla suppe-

asti, mutta nuoruuteen liittyen syvällisemmin sillä työni kannalta yksinäisyyden ja nuo-

ruuden yhdistäminen ja käsitteleminen on merkittävää. Nuoruutta käsittelen myös sen 

kehityksen kautta, sillä nuoruuteen liittyvät kehityskaudet ovat olennaisessa osassa 

puhuttaessa nuorista. Itsetuntoa olen käsitellyt omana kappaleena sillä myös itsetunto 

on merkittävänä tekijänä puhuttaessa yksinäisyydestä ja nuoruudesta. Jotta voisin kä-
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sitellä itsetunnon merkitystä ja vaikutusta nuoruudessa ja yksinäisyyteen liittyen on 

tärkeää että käsittelen itsetuntoa ensin yleisellä tasolla. Opinnäytetyöni puitteissa kat-

son näiden kolmen teeman, yksinäisyyden, nuoruuden ja itsetunnon linkittyvän tiiviisti 

toisiinsa ja ollen näin osana merkittävää kokonaisuutta. 

 

 

5.1   Yksinäisyys 
 

Yksinäisyydestä puhuttaessa on tärkeätä huomioida ero yksinäisyyden ja yksinolon 

suhteen. Lisäksi myös mielestäni on erotettava toisistaan yksinolon tunne ja yksinäi-

syyden kokeminen. 

 

Sanoja yksinäisyys ja yksinolo käytetään arkikielessä sekä positiivisessa että negatiivi-

sessa tarkoituksessa. Yksinolo voi olla kokemuksena sekä myönteistä että kielteistä. 

Yksinäisyyden kokeminen sen sijaan viittaa enemmän kielteiseen kokemukseen. Yksi-

näisyyden tunne ei ole sama asia kuin muiden fyysinen poissaolo vaan yksinäisyyden 

tunne voi olla suuremmillaan juuri muiden ihmisten keskellä. (Kangasniemi 2005: 231.) 

 

Kalle Achte ja Annamari Tuulio-Henriksson (1984: 9) kirjoittavat että on olemassa mo-

nenlaista yksinäisyyttä, sekä pakollista että vapaaehtoista ja negatiivista että tarpeellis-

ta. Jotkut ihmiset viihtyvät hyvin yksin ja hakeutuvat sellaisiin ammatteihin tai hankkivat 

sellaisia harrastuksia, joissa heidän on mahdollista olla yksin ja tuntea itsensä toisista 

riippumattomiksi. 

 

Tässä opinnäytetyössä huomioitavaa olisi puuttua siis yksinäisyyteen, mikä ei ole toi-

vottua. Mistä tiedämme milloin ihminen kokee olevansa yksinäinen ja milloin yksinäi-

syys ei ole myönteistä? Yksinäisyys on mielestäni ennen kaikkea tunne, joka lähtee 

ihmisestä itsestään. On tärkeää huomioida, että välttämättä toinen ihminen ei ole oike-

assa puhuessaan toisen ihmisen yksinäisyydestä, sen olemassaolosta tai sen puuttu-

misesta. Yksinäisyys on tunne, jonka määrää tai vahvuutta kukaan toinen ei voi toisen 

puolesta määritellä. Mielestäni kuitenkin oleellisinta yksinäisyydessä on henkilön itse 

kokema tunne omasta yksinäisyydestään, merkittävien sosiaalisten suhteiden vähyy-

destä ja / tai kavereiden puutteesta. 

 

Yksinäisyyden tunne voi syntyä monilla eri tavoilla. Yksinäisyys ilmenee ajatusten, tun-

teiden ja käyttäytymisen tasolla, lisäksi se on yleensä epämiellyttävää ja ahdistavaa. 
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Se voi olla ihmissuhteisiin liittyvää, jolloin esimerkiksi yksinäiseltä puuttuu ystävä jonka 

kanssa jakaa kokemukset iloineen ja suruineen, yhteenkuuluvuuden tunne ja toisesta 

välittäminen sekä yhdessä toimiminen. (Kangasniemi 2005: 241.) 

 

Ihminen voi kokea itsensä yksinäiseksi vaikka hänen ympärillään olisi päivittäin ihmisiä. 

Uskon että yksinäisyyden tunne johtaa juurensa yhteen kuulumattomuuden ja hyväk-

symättömyyden tunteesta, yhteisien kokemuksien puutteesta sekä välinpitämättömyy-

destä toista kohtaan. Yksinäisyys voi myös syntyä ilman että se liittyisi kehenkään toi-

seen henkilöön tai ihmissuhteeseen. Vastaavanlainen yksinäisyys saattaa esimerkiksi 

olla yleistä tyhjyyden tunnetta. (Kangasniemi 2005: 241.) 

 

Julkisuudessa yksinäisyys on ollut ajankohtainen puheenaihe. Keskustelua ovat syn-

nyttäneet unohdetut, jopa hylätyt vanhukset, pitkäaikaistyöttömien syrjäytyminen myös 

ihmissuhteista, yksinhuoltajat sekä yksinäisyyteen liittyvät kansanterveydelliset ongel-

mat. Nuorten kohdalla ongelmaksi ovat nähty erityisesti koululaisten yksinäisyys: yksi-

näiset iltapäivät, koulukiusaaminen ja syömishäiriöt. (Kangasniemi 2005: 227.) 

 

 

5.2   Nuoruus 

 

Nuoret ovat ryhmänä erilaisia ja myös tyttöjen ja poikien kehitys on piirteiltään erilaista. 

Nuoruusiän sijoittumisesta ikävuosiin ja sen eri vaiheisiin voidaan olla kahta mieltä. 

Risto Vuorisen mukaan (1997: 201) nuoruus kattaa ikävuodet 10-20/22 ja jakautuu 

neljään eri vaiheeseen, jotka ovat esinuoruus 10-12 -vuotiaana, varhaisnuoruus 12-14 -

vuotiaana, varsinainen nuoruus 14-16 -vuotiaana sekä myöhäisnuoruus 16-20/22 -

vuotiaana. Aalberg & Siimes (1999: 56) sen sijaan kirjoittavat nuoruuden kestävän 12-

vuotiaasta 22 -vuotiaaseen asti. Heidän mielestään nuoruusiän voi karkeasti jakaa 

kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat Vuorisen kanssa esinuoruutta mukaan luettuina 

samat. Aalbergin ja Siimeksen mukaan esinuoruutta ei ole vaan nuoruus alkaa noin 12 

-vuotiaana. Kehittyminen on yksilöllistä, eikä mielestäni voida ikävuosien mukaan sa-

noa milloin nuoruus, tai ainakaan milloin nuoruuteen liittyvä kehitys alkaa. 

 

Esinuoruudessa puberteetti käynnistää nuoruusiän kehityksen ja vaatii nuorta muok-

kaamaan omaa minuuttaan: enää entiset vuorovaikutusmielikuvat eivät vastaa niitä 

havaintoja joita anatomisesti ja fysiologisesti muuttunut vartalo tarjoaa minälle. Vaihe 
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koettelee erityisesti kehominuuden koostuneisuutta ja muuttumiskykyä. (Vuorinen 

1997:202.) 

 

Varhaisnuoruus kytkeytyy puberteettiin. Vartalossa tapahtuvat fyysiset muutokset aihe-

uttavat levottomuutta ja kiihtymystä. Nuori on hämmentynyt sillä kokemus omasta it-

sestä vaihtelee nopeasti. Varhaisnuori elää myös ristiriidassa sillä toisaalta itsenäisty-

mistarpeet alkavat saada enemmän tilaa, mutta toisaalta eriytymisen tarve herättää 

halun palata riippuvuuteen. Nuori eriytyy korostamalla yksilöllisyyttään, hän etsii oman 

kaveripiirinsä kodin ulkopuolelta. Varhaisnuoruus on kuohuvaa aikaa. (Aalberg & Sii-

mes 1999: 56 – 57.) 

 

Varsinaiseen nuoruusikään siirryttäessä nuoren suhde ikätovereihin on muuttunut. 

Varhaisnuoruudessa nuorisoryhmä oli tärkeä sellaisenaan, nyt ryhmänmuodostusta 

säätelevät harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Nuoren maailmassa ikätoverit ovat 

vanhempia tärkeimpiä. Varsinaisessa nuoruusiässä nuori on osittain saanut hallintaan-

sa varhaisnuoruuden yllykepaineen ja alkanut sopeutumaan muuttuneeseen vartalon-

kuvaansa. Alkuun hämmentävät seksuaaliset yllykkeet alkavat jäsentyä ja saada mer-

kitystä. Ikätoverit ovat keskeisiä seksuaalisuuden rakentamisessa. Kun yllykepaine 

helpottuu, muuttuu nuori energiseksi ja aktiiviseksi. Nuoruus alkaa siis myrskyisästi 

mutta päättyy kuitenkin tyveneen. (Aalberg & Siimes 1999: 57-58). 

 

Jälkinuoruus on jäsentymisvaihe, jossa aikaisemmat kokemukset hahmottuvat koko-

naisuudeksi naisena ja miehenä olemisesta. Irrottautuminen vanhemmista on edennyt. 

Jälkinuoruutta kuvataan identiteettikriisinä, tällöin nuori tekee valintoja jotka vaikuttavat 

hänen tulevaan aikuisuuteensa. Nuoren ammatilliset päämäärät vakiintuvat ja hän te-

kee myös ratkaisun perheen perustamisesta ja vastuun ottamisesta seuraavasta suku-

polvesta. (Aalberg & Siimes 1999: 58-59). 

 

Nuoruusiän varhaisvaihe eli murrosikä on kaaosmaisempi kuin mikään muu kehitysvai-

he. Nuoren persoonallisuus hajoaa tilapäisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa protestoin-

tia vanhempia ja muita auktoriteetteja vastaan. Murrosikäiselle ovat omat ikätoverit 

tärkeitä, joiden kanssa hän solmii uusia ystävyyssuhteita. (Kemppinen 2000: 142.) 

Nuoruus on myös aikaa, jolloin lapsen pitäisi kasvaa aikuiseksi. Nuori on siis tavallaan 

väliinputoaja, hän ei ole enää lapsi mutta ei vielä aikuinenkaan. Näin aseteltuna nuo-

ruus ei kuulosta helpolta eikä huolettomalta, sillä aikuiseksi kasvaminen sisältää paljon 

iloisia, mutta myös kipeitä asioita. Elämä on luopumista mutta myös uudelleen muotou-
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tumista ja tämän huomaa nuorikin joutuessaan nuoruuden aikana luomaan itsensä 

lähes uudelleen. (Sarala, Herranen & Fähnrich) 

 

 

5.3   Nuoruusiän kehitys 

 

Nuoruusiällä on paikkansa ihmisen kehityksessä. Osaltaan se on vahvasti sosiaalisesti 

määritelty, osaltaan kehon fysiologinen kehitys antaa sille omat puitteensa (Taipale 

1998: 307). 

 

Nuoruusiän kehitysvaihe alkaa ensimmäisenä fyysisistä muutoksista, mikä tarkoittaa 

muutoksia lähinnä ulkomuodossa. Kemppinen (2000: 143) kirjoittaa, että fyysisen kehi-

tyksen myötä murrosikäisen nuoren suhde omaan elimistöön muuttuu entistä ongel-

mallisemmaksi. Nopeat fyysiset muutokset, kuten poikien äänenmurros ja tytöillä kuu-

kautisten alkaminen saavat murrosikäisen helposti paniikkiin. Voimakkaat hormonaali-

set muutostilat saavat aikaan tunnemyllerryksen. Kehossa tapahtuvat muutokset saa-

vat myös aikaan epävarmuuden tunteen. 

 

Nuoruusiän fyysiseen kehitykseen ja seksuaalisuuteen yleensä liittyvät tunteet ovat 

epävarmuus, häpeä ja pelko (Sarala ym.). Psyykkiseen kehitykseen vaikuttavat esi-

merkiksi ensirakastumiset ja niitä seuraavat pettymykset sekä lisääntyneet seksuaali-

set tarpeet. Psyykkisiä paineita murrosikäinen voi purkaa monella tavalla kuten huuta-

malla, syömishäiriöinä, alkoholinkäytöllä ja väkivaltaisella käyttäytymisellä. Murrosiässä 

lapsuuden aktiivinen luova kausi pysähtyy. Voimakkaan tunnemyllerryksen keskellä 

nuoren arviointikyky ei kehity samaa tahtia kuin hänen psyykkinen kehityksensä. Sosi-

aalisesti murrosikäinen haluaa irtautua kodin säännöistä ja luoda yhä enemmän itse 

normeja. (Kemppinen 2000: 143.) 

 

 

5.4   Nuoruusiän yksinäisyys 

 

Kangasniemen mukaan (2005: 229) useissa tutkimuksissa on todettu että nuoret ovat 

kaikista ikäryhmistä yksinäisempiä. Hän myös kertoo Harry Sullivanin (1953) väitteestä, 

jonka mukaan yksinäisyyden tunne esiintyisi ensi kertaa varhaisnuoruudessa, jolloin 

kehittyy intiimisyys aikaisemmin kehittyneiden hellyyden ja hyväksynnän tarpeiden li-
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säksi. Nuoruus on monien muutosten ja minuuden etsimisen aikaa. Nuorilla on paljon 

erilaisia toiveita, pelkoja ja odotuksia liittyen tulevaisuuteen. Ihmissuhteet tulevat muut-

tumaan, kokemuksia on kuitenkin vähän ja taidot ovat vielä puutteellisia. Lisäksi nuo-

ruuteen kuuluu myös kokonaan uusien ihmissuhteiden luominen ja omaksuminen ku-

ten seurustelusuhteet. Samalla myös etsitään emotionaalista riippumattomuutta van-

hemmista, mutta ollaan heistä kuitenkin hyvin riippuvaisia. Nuoruusajan kehityksen 

aiheuttamat muutokset, fyysiset ja fysiologiset muutokset sekä lisääntyneet emotionaa-

liset, älylliset ja moraaliset kyvyt, synnyttävät myös yksinäisyyden tunnetta. (Kangas-

niemi 2005: 203, 241.) 

 

Nuoruusiässä puberteetin kanssa kiemurteleva nuori, voi hyvinkin tuntea itsensä eksy-

neeksi ja yksinäiseksi. Kehossa tapahtuu paljon muutoksia, itsenäistyminen on alka-

massa ja samalla kun haluaisi lentää pois pesästä sekä koetella omien siipiensä kan-

tavuutta, iskee pelko pesän jättämisestä. Mielialat heittelevät kuperkeikkoja maailman 

parhaimmasta fiiliksestä, kamalampaakin kamalaan päivään josta ei ole pääsyä pa-

rempaan. Jokainen nuori kulkee oman murrosikänsä läpi ennemmin tai myöhemmin 

joku enemmän törmäillen ja joku vähemmän. Jokaisesta kehittyy omanlaisensa aikui-

nen. Yksinäisyys kuuluu osana nuoruusiän prosessiin, mutta siitä ei tule tehdä kasva-

tuksellista tavoitetta tai ihannetta. Nuoruusiän yksinäisyys on välivaihe tiellä kohti kyp-

sää aikuista kykyä ihmissuhteisiin. (Achte' & Kuusi 1984: 74) 

 

Nuoruusiän yksinäisyys ei välttämättä ole kovin onneton tai surumieleinen olotila. 

Useimmiten siihen liittyvät muutosvaiheen odotus, kaipaus ja uuden luominen. Tämän 

edellytyksenä on kuitenkin riittävän hyvin kehittynyt persoonallisuuden rakenne, joka 

toisaalta suojaa nuorta ajautumasta kokonaan kaikkivaltaisuus kuvitelmiensa mukaan 

ja toisaalta kestää yksinäisyyttä jossakin määrin, ilman yliammuttua tarvetta suojautua 

sitä vastaan millä hinnalla tahansa ostetuin kontaktein. (Achte' & Kuusi 1984: 68) 

 

 

5.5   Itsetunto 

 

Liisa Keltikangas-Järvinen kirjoittaa teoksessaan Hyvä itsetunto (2004: 17) että itsetun-

toa on se, kuinka paljon positiivisia ominaisuuksia ihmiset itsessään näkevät. Hyvä 

itsetunto on silloin, kun ihmisten minäkäsityksissä on enemmän positiivisia ominai-

suuksia kuin neutraaleja tai negatiivisia. Huono itsetunto on vastaavasti silloin kuin ne-

gatiivisten ominaisuuksien määrä voittaa positiivisten ominaisuuksien määrän. 
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Mielestäni itsetunto on rohkeutta olla omana itsenään, sellaisena kuin on. Se on itsen-

sä hyväksymistä ja itseensä uskomista. Hyvä itsetunto on kasvamisen ja kehittymisen 

pohja, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan. Murrosiässä nuori kokee epävarmuut-

ta monessa asiassa ja vertaa itseään muihin ihmisiin sekä pohtii mitä muut hänestä 

ajattelevat. Hyvän itsetunnon avulla nuori pääsee osittain epävarmuuden yli, sillä se 

auttaa ja tukee nuoren kehittymistä. 

 

Hyvän itsetunnon omaavalla ihmisellä on totuudenmukainen minäkuva itsestään, sillä 

positiivisten ominaisuuksien lisäksi hän tunnistaa itsessään myös heikkoudet. Itseään 

kuvatessaan hän kuitenkin korostaa positiivisia ominaisuuksia ja näkee ne negatiivisia 

ominaisuuksia tärkeämmäksi. Heikkouksien tai puutteiden myöntäminen ei romuta hä-

nen itsetuntoaan. (Keltikangas-Järvinen 2004: 17.) Hyvä itsetunto näkyy siinnä, ettei 

ihminen kiellä omaa haavoittuvaisuuttaan vaan pyrkii siitä huolimatta avoimeen vuoro-

vaikutukseen muiden kanssa (Vuorinen 1998: 117). 

 

Itsetuntoa voi nimittää myös itsearvostukseksi tai sitä voisi kuvata määreillä itseluotta-

mus ja itsevarmuus. Itsearvostusta on esimerkiksi omista oikeuksistaan ja päämääris-

tään kiinni pitäminen vaikka toiset näitä vastustaisivatkin. Itseluottamus sen sijaan on 

rohkeutta asettaa itselleen korkeita vaatimuksia ja ottaa haasteita vastaan. Itsevar-

muutta on olla miettimättä ja katumatta tekemiään ratkaisujaan sekä se, kuinka paljon 

ihminen uskoo voivansa ratkaisuillaan vaikuttaa elämäänsä, tai miten varma hän on 

kyvystään hallita vastaan tulevia asioita ja ongelmia. (Keltikangas-Järvinen 2004: 18.) 

 

Keltikangas-Järvisen (2004: 33) mukaan kirjallisuudessa esitetyt käsitykset murrosikäi-

sen itsetunnosta ovat ristiriitaisia. Yleinen käsitys on, että murrosiässä itsetunto on her-

kästi haavoittuva ja itsevarmuudentunne ailahteleva. Eräissä tutkimuksissa osoitetaan-

kin että murrosikäisen itsetunnolle ovat tyypillisiä suuret, päivittäiset vaihtelut. Kuitenkin 

suurempi osa tutkimuksista osoittaa, että itsetunto on murrosiässä odotettua pysyväm-

pi eivätkä suuret vaihtelut ole mikään itsestään selvyys. Murrosikäisen itsetunnossa 

esiintyy kyllä vaihtelua ja suurimmillaan vaihtelua tapahtuu murrosiän alkuvaiheessa 

12-14 -vuotiailla. Itsetunto vakiintuu vähitellen jo varhaisina kouluvuosina, eikä ole mi-

tään todisteita, että murrosikään liittyisi aina kehitykseen kuuluvana itseluottamuksen 

laskua. Murrosiän alkuvaiheessa lapsi on itsekeskeinen, ja hänen minäkuvassaan ta-

pahtuu nopeita ja suuria muutoksia. 

 

Mielestäni ei tarvitse olettaa että murrosiässä itsetunto laskisi, mutta tosiasia on että 

monen nuoren kohdalla murrosiässä itsetuntoon vaikuttavat seikat lisääntyvät. Oman 
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identiteetin etsiminen, fyysiset ja psyykkiset muutokset saattavat olla ahdistaviakin joil-

lekin nuorille ja silloin ympäristöltä tuleva tuki on korvaamaton, mutta ei myöskään pidä 

väheksyä nuoren itsetunnon vaikutusta. Kuten Keltikangas-Järvinen kirjoittaa (2004: 

33) murrosikäisen minäkuvan muutokset eivät ole välttämättä sama asia kuin itsetun-

non horjuminen. On siis osattava selvittää ja tehdä ero näiden kahden asian vaikutus-

ten välille. Mielestäni kuitenkin itsetunnon tukeminen on oleellista muulloinkin kuin mur-

rosiässä, mutta murrosiässä sen tukeminen on merkittävää. 

 

6   TYTTÖYS JA TYTTÖTYÖ 
 

Tyttöryhmän tytöt ovat lähestymässä varhaisnuoruutta ja murrosikää, jolloin oman ke-

hon muutokset ja mielen myllerrykset saattavat jo hämmentää nuoria. Kavereiden mer-

kitys korostuu ja pian nuoret alkavat kokeilla rajojaan. Ryhmän tarkoituksena oli tukea 

ja pyrkiä antamaan heille vertaistukea murrosiän siirtymää varten. 

 

Tyttöydestä kirjoitettaessa tarkastellaan lyhyesti tytön kasvua naiseksi. Aalbergin ja 

Siimeksen mukaan (1999: 83-84) tytön kasvu naiseksi alkaa jo vauvana. Rakkaussuh-

de äitiin luo pohjan tytön kehitykselle naiseksi. Tytön naisellinen identiteetti pohjautuu 

niin äidin vartalon kuin tytön oman vartalon rytmisiin kokemuksiin. Tytön hormonikehi-

tys alkaa sikiönä ja ilmenee myöhemmin rytmillisenä kuukautiskiertona. 

 

Tyttö myös samaistuu äitiinsä useassa eri vaiheessa. Noin 1,5 vuoden iässä tyttö ottaa 

ensin liikkuessaan etäisyyttä äidistään, mutta noin 2 -vuotiaana hän lähestyy äitiä uu-

destaan. Tyttö tarvitseekin kyllin hyvän äidin läsnäolon, ihailun, kiintymyksen ja tuen 

voidakseen myöhemmin eriytyä hänestä. Oidipaalivaiheessa, 3-5 -vuotiaana tyttö siir-

tää kiintymyksensä isään ja kykenee kadehtimaan ja vihaamaan äitiä sekä kilpaile-

maan hänen kanssaan. Latenssivaiheessa, 5-11 -vuotiaana tyttö saa tyydytystä löytä-

essään uusia tapoja ja keinoja tulla toimeen halujensa ja toiveidensa kanssa. Aluksi 

lapsi on vaativa itsensä suhteen ja lapsen minä, minä ihanne ja yliminä muuttuvat 

(psyyken kolme rakenne osaa). Tyttöjen minä ihanne voi olla jo feminiininen. Latenssi-

vaiheessa tytöillä on toinen kiihkeä samaistumisvaihe äitiin vaikka hän kokeekin ole-

vansa erillinen äidin kanssa. Tytöt vertailevat itseään toisiinsa ja viihtyvät omissa ryh-

missään. Kiihkeät rakkaus- ja vihaliitot kohdistuvat samaan sukupuoleen ja lujittavat 

sukupuolista identiteettiä. Nuoruusiässä tyttö rakastaa äitiään mutta pyrkii eriytymään 

tästä. Voimakas tunnesuhde äitiin saattaakin siirtyä esimerkiksi opettajaan. Samanikäi-

set ystävät auttavat nuorta tässä eriytymisessä. (Aalberg & Siimes 1999: 83-86.) 
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Nuoruudessa tytöillä on keskenään kahden, kolmen tytön ystävyyspiirejä ja myöhem-

min astuvat kuvioihin mukaan poikaystävät ensin kaukorakkautena ja sitten konkreetti-

sesti. Nuoruuden rakkaudet ovatkin kehitykselle tärkeitä. Normaalin tytön kehitys ete-

nee omaan tahtiinsa. Nuoruusiässä tyttö sovittaa yhteen naiseuden eri puolia: hän 

omaksuu muun muassa oman äidillisen minä ihanteen. (Aalberg & Siimes 1999 85-86) 

 

Tyttötyö on nuorisotyötä ja samalla myös naisiin kohdistuvaa työtä. Tärkeitä huomioita-

via asioita siinä ovat kasvatuksellisuus ja työnsuuntautuminen juuri erityisesti tytöille, 

sovellettuna heidän tarpeensa ja kehityksensä ominaispiirteitä huomioivaa toimintaa 

joko vapaa-aikana tai koulussa. (Tyttötyökansio 2001: 9.) 

 

Tyttötyö ei sinällään ole oma nuorisotyön metodinsa. Tytöt ovat työn kohteena, mutta 

se ei riitä pelkästään metodiksi. Tyttötyössä ei ainoastaan lainata tai hyödynnetä muita 

nuorisotyön menetelmiä. Kaikki käytettävät menetelmät tulee pohtia kunnolla ja ne on 

sovellettava palvelemaan työn tarkoituksia ja kohteita. Kaiken perusta on tyttöjen kas-

vun tukeminen ja tämän ollessa tyttötyössä tarkasti mietittynä voidaan puhua erityisistä 

tyttötyön metodeista. Mikä tahansa ryhmä, jossa on pelkkiä tyttöjä, ei siis ole tyttöryh-

mä tai tyttötyötä sen varsinaisessa merkityksessä, jollaisena se yleensä mielletään. 

Pientyttöryhmä on sinällänsä oma metodinsa, joka tähtää tyttöjen kasvun tukemiseen 

huomioimalla heille, tyttöinä, oleelliset kysymykset, heidän kasvunsa erityispiirteet sekä 

tyypilliset toimintamallit. (Tyttötyökansio 2001:15-16.) 

 

Sekä tyttötyön että sen metodien tunteminen on hyödyllistä kaikille tyttöjen parissa 

työskenteleville. Tyttötoiminta antaa tytöille turvallisen aikuisen tukea ja roolimallia. 

Tämä on heille tärkeää, etenkin jos he ovat erkaantumassa vanhemmistaan, mutta 

tarvitsevat edelleen aikuisen tukea. Ohjaajan näkökulmasta tyttöryhmän toiminta voi 

tarjota mahdollisuuden luoda entistä syvempi kontakti nuoreen ja pohtia omaa naiseut-

taan sekä oppia tyttöjen kautta itsestään. (Tyttötyökansio 2001:13.) 

 

Tyttöjen maailmassa sosiaalisuus on usein korostunutta, joten siitä saa myös ryhmään 

toimivan työvälineen. Tyttöjä tukevia tekijöitä ovat ryhmässä ryhmän turvallisuus, hy-

väksyntä ja luottamuksellinen sekä positiivinen ilmapiiri. (Tyttötyökansio 2001:13.) 
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7   TOIMINNALLISET MENETELMÄT 

 

Tässä opinnäytetyössä toiminnalliset menetelmät eivät tarkoita terapeuttisten mene-

telmien käyttämistä, vaan työskentelyä luovin, toiminnallisin ja osallistavin menetelmin. 

Halusin toteuttaa opinnäytetyön käyttäen toiminnallisia menetelmiä, sillä luotan niiden 

opettavan ja antavan enemmän osallistujille, kuin mitä ilman toimintaa olisi mahdollista. 

Elämysten ja kokemusten kautta oppiminen on ihmiselle luonnollinen tapa selviytyä ja 

kehittyä (Lehtonen 1998: 7). 

 

Kehittymiseen ihmiset tarvitsevat erilaisia elämyksiä ja kokemuksia, joita toiminnalla 

tarjotaan. Sosiaaliset taidot kuuluvat olennaisesti elämiseen liittyviin taitoihin. Aallon 

mukaan (2000: 149-150) opeteltaessa elämisen taitoja tarvitaan toiminnallista oppimis-

ta, jossa ihmisen persoonan ulottuvuuksia voidaan koskettaa eri tavalla kuin frontaa-

liopetuksessa. Toiminnallinen oppiminen sen sijaan on tällä alueella erityisen tehokasta 

muun muassa seuraavista syistä: 

 

� Ihminen oppii elämisen taitoja paremmin itse tekemällä kuin kuuntelemalla. 

� Kokemuksellisessa oppimisessa saadaan elämyksiä, jotka vaikuttavat suoraan 

ihmisen tunne-, asenne-, arvo-, ajattelun rakenteen ja käyttäytymisen tasolle. 

� Käyttäytymisen muutos ei kestä pitkään, elleivät asenne ja ajattelutapa muutu. 

� Elämisen taitojen oppiminen edellyttää ryhmää, jossa itseään pystyy peilaa-

maan muihin ja omia kokemuksiaan muiden kokemuksiin. 

� Ryhmän turvallisuuden luomiseksi toiminnallisuus on erinomainen tapa, koska 

sen avulla voidaan rakentaa luottamusta ja turvallisuutta muutenkin kuin ver-

baalisin keinoin. 

� Elämisen taitojen oppiminen tapahtuu parhaiten turvallisessa ryhmässä. 

� Toiminnallisuudessa ihmiset saavat aitoja tunne- ja tunnetason kokemuksia. 

� On helpompi muuttaa ihmisten ajattelua, asenteita ja käyttäytymismalleja ryh-

mässä kuin yksin ollen. Myös ryhmän jäsenyyden omaksuminen nopeuttaa näi-

tä kyseisiä muutosprosesseja. 

 

Toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan luovaa leikkiä ja tekemistä sekä yksin että 

yhdessä ryhmässä (Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö). Toiminnallisiin menetelmiin 

kuuluvat myös luovat terapiat kuten kuvataide, musiikki, liike, tanssi, elokuva, luova 

kirjoittaminen ja kirjallisuus sekä tarinallisuus. Luovat terapiat ovat käytännöllisemmil-

lään silloin, kun osallistuja luo jotain aivan itse, kuten maalaamista, musisoimista, näyt-
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telemistä, elokuvan tekemistä, savityötä tai kirjoittamista. Ryhmissä voidaan myös käyt-

tää valmiita tuotoksia, esimerkiksi elokuva-, musiikki-, kirjallisuus-, tanssi- tai kuvatai-

detta. (Heiskanen & Hiisijärvi.) 

 

Toiminnan kautta onnistuu usein keskusteleminen ja hankalienkin asioiden käsittelemi-

nen paremmin nuorten kanssa kuin kasvotusten puhumalla. Toiminnallisten menetel-

mien avulla voidaan saada asioihin uusia näkökulmia ja käsitellä myös asioita, joista on 

vaikea puhua (Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö). 

 

Toiminnallisten menetelmien toteuttamisessa ensisijaisen tärkeää on mielestäni huo-

mioita toiminnan aloituksessa osallistujien virittäminen / lämmittäminen toimimiseen. 

Virittäminen tai lämmittely tapahtuu yleensä siihen sovellettujen toimintojen tai leikkien 

avulla. Tyttöryhmän kanssa toiminnat aloitettiin ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta 

fiilismittarilla ja erilaisilla toiminnoilla, joiden tarkoituksena oli vähentää jännittyneisyyttä 

ja lämmittää toimintaan. Oppimistilanteeseen saapuessaan saattaa ihmisiltä puuttua 

motivaatiota tai he saattavat olla valmistautumattomia käsittelemään teemaa. Lämmit-

telyharjoitteiden tarkoitus on auttaa virittymään teemaan, jota aiotaan käsitellä. (Aalto 

2000: 171.) 

 

Aloituksen huomisen kanssa yhtä tärkeätä on huomioida toiminnan purkaminen sen 

päättyessä. Purulla tarkoitetaan toiminnan ja siitä heränneiden mietteiden läpi käymistä, 

varmistaen ettei kenelläkään ole aiheutunut toiminnasta mitään haittaa. Toiminnan pur-

kuun on myös kehitetty erilaisia menetelmiä. Ryhmässä lopetimme toiminnan joka ker-

ta totutusti fiilismittariin jonka avulla perustelimme toiminnan herättämiä tunteita. Tä-

män lisäksi otin tavaksi kysellä tytöiltä toiminnasta heränneitä mietteitä, joko heti toi-

minnan päätyttyä tai sen jälkeisinä päivinä. 

 

 

7.1   Voimaantuminen 
 

Opinnäytetyössä yhtenä käytettynä menetelmänä oli voimaantuminen. Sitä käytettiin 

tukemaan niin itsetunnon kehitystä kuin sosiaalista kanssakäymistä. Voimaantumisen 

käsite on lähtöisin englannin kielen empowerment- sanasta, mahdollistaminen, kyky 

vaikuttaa omaan elämään, voiman tunteen kasvu. (Ks. Esim. Rahikainen 2006: 26.) 

Opinnäyteyössäni tarkoitan voimaantumisella jokaisesta itsestään lähtevää vahvistumi-

sen prosessia. 



 33 

Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, joka on aina jokaisesta 

ihmisestä itsestään lähtevää. Voimaantuminen toimii synonyymina sisäisen voimantun-

teen kasvamisen prosessille eikä sitä voi tehdä valmiiksi toiselle ihmiselle. Tämä on 

tärkeä näkökulma niin kasvatuksessa kuin auttamistyössäkin. Voimaantumisen käsite 

korostaa sekä yksilön subjektisuutta että valtaa omaan elämäänsä. Voimaantumista 

voidaan kuitenkin auttaa luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirillä. 

 

Juha Siitosen (1999) mukaan on olemassa sellaisia olosuhteita ja edellytyksiä, jotka 

edesauttavat voimautumisprosessia. Keskeiset käsitteet näissä ovat tasavertaisuus ja 

itse määrittelyn oikeus. Siitosen mukaan ihminen on itse voimanlähde ja löytää myös 

itse voimat itsensä auttamiseksi. Prosessissa mukana olevan voimautuneen auttajan 

olemuksesta voi kuitenkin saada voimaa myös omaan prosessiin. Voimautuminen ei 

tapahdu koskaan yksin vaan muiden ihmisten kanssa työskentelemällä. Vaikka voi-

maantuminen on jokaisen henkilökohtainen prosessi, siihen vaikuttavat myös toiset 

ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. (Ks. Esim. Rahikainen 2006: 26-27.) 

 

Koska voimaantumiseen tarvitaan myös muita, auttavat ryhmässä toteutetut toiminnal-

liset menetelmät prosessissa. Ryhmän toiminnassa nuoria pyrittiin tukemaan ja rohkai-

semaan voimaantumisen alkamiseksi eri teemoihin liittyvien toimintojen ja menetelmien 

avulla. Voimaantumisen tarkoituksena oli auttaa itsetunnon kohenemisessa ja sosiaali-

sessa rohkaistumisessa, jokaisen osallistujan omana päätöksenä ja prosessina, jota 

ryhmässä oli turvallista kokeilla ja vahvistaa. Ryhmässä osallistujat toimivat toisilleen 

vertaistukijoina. Voimaantumista työstettiin keskustelemalla, olemalla vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa, pari - ja ryhmätyöskentelyillä ja erilaisien toiminnallisten harjoit-

teiden avulla. Siitosen (1999) tutkimuksen mukaan voimaantumista voidaan auttaa 

tasavertaisuuden pyrkimyksellä, avoimuudella, toiminnan vapaudella, rohkaisemisella, 

turvallisuudella ja luottamuksella (Ks. Esim. Rahikainen 2006: 27). 

 

 

7.2   Tarinointi 

 

Tarinat ovat aina olleet osa ihmisten elämää. Niiden avulla on kerrottu ihmisten histori-

asta, maailman syntymisestä ja muita opettavaisia tarinoita, viihdytetty kanssakuulijoita 

sekä nukutettu väsyneitä. Vaikka nykyaikana tarinointi tuntuu osakseen hävinneen lu-

kuisien tv-ohjelmien ja elokuvien tarjonnan tieltä, elää se yhä keskuudessamme. Sen 

näkyvyyttä himmentää ehkä se että yleisesti tunnutaan ajattelevan tarinoimisen olevan 
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ainoastaan sellaisten ihmisten oikeus, joiden oletetaan osaavan luoda hyviä tarinoita. 

Tarinoiden luomiseen kelpaavat varsin hyvin silti kaikki. Jokainen osaa kertoa tarinoita, 

ainakin realistisia satuja arkipäivistä, joille saa rakennustarpeet omasta elämästään. 

(Heiskanen & Hiisijärvi.) 

 

Tarinoimiseen ei tarvitse olla hyvä tarinan kertoja tai hyvä kirjoittaja, sillä tarinan luomi-

seen tarvitaan ainoastaan mielikuvitusta tai vaikka esimerkkejä omasta arjesta tehdyis-

tä havainnoita. Tarinoinnissa on huomioitavaa että itseään kohdanneita ikäviä asioita, 

tai asioita jotka pelottavat, voidaan käsitellä kohdistamatta niitä suoraan itselle tapahtu-

viksi. Kirjoittamalla pystytään myös kertomaan sellaisia asioita, joista ei pysty tai halua 

ääneen puhua. Kirjoittamalla voi nimenomaan työstää kokemuksia ja saada päässä 

sekalaisena vyyhtinä velloville ajatuksille jonkinlainen järjestys. Mikäli käsiteltävä asia 

on hyvin kipeä, voi kirjoittaa kolmannessa persoonassa - ikään kuin elämäntapahtumat 

olisivat kohdanneet jotain toista ihmistä. Kirjoittamisen jälkeen tunteita on helpompi 

työstää esimerkiksi puhumalla. (Heiskanen & Hiisijärvi.) 

 

Tarinat ovat tärkeitä, koska mielikuvituksen ja sadun maailmat tuovat edelleen toivoa ja 

uusia näkökulmia jokapäiväiseen elämään. Tarinoiden mukana päästään kurkistamaan 

erilaisiin maailmoihin ja edelleen ne opettavat jotakin elämän ulottuvuuksista ja mah-

dollisuuksista. Tarinoiden avulla voidaan myös käsitellä vaikeita ja arkoja asioita esi-

merkiksi vertauskuvien ja huumorin keinoin. (Heiskanen & Hiisijärvi.) 

 

Kirjallisuusterapia kuuluu luovuusterapeuttiseen toimintaan ja sen tavoitteena on itseil-

maisukyvyn kehittäminen, itsetuntemuksen lisääminen ja itsetunnon kohottaminen se-

kä kypsien ihmissuhteiden kehittäminen. Tavoitteet saavutetaan kirjoittamalla ja suulli-

sella kerronnalla. Kirjallisuusterapian osallistujilta ei edellytetä erityisiä kirjallisia kykyjä. 

(Ihanus 2002: 80). 

 

Tyttöryhmässä tarinointi-menetelmää käytettiin luovana työmuotona, työstettäessä 

ryhmän yhteisiä ja tapaamisen teemaa. Huomioitavaa on, ettei tarinointia käytetä tera-

peuttisena menetelmänä vaan toiminnallisena työskentelytapana. 

 

Kemppinen painottaa (2003: 81) että jokainen lapsi kantaa omaa tarinaansa ja tämän 

havaitsemisella ja tiedostamisella on vaikutusta lapsen ja aikuisen välisen vuorovaiku-

tussuhteen toimivuuteen. Samaistumalla lapsen mielikuvamaailmaan aikuisen on mah-

dollista tarjota myös itselleen toisenlainen ajattelutapa ja ajatuttaa itseään lapsen maa-

ilmaan. 
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8   RYHMÄ 

 

Ryhmä muodostuu kun vuorovaikutuksessa on vähintään kaksi ihmistä. Ryhmiä on 

erilaisia riippuen niiden tarkoituksesta ja toimintaympäristöstä, lisäksi niitä on eri-

ikäisten ihmisten keskuudessa, eivätkä ne ole läheskään aina ikään sidottuja. Ryhmiä 

muodostetaan päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa, työpaikoilla ja harrastuksissa. Nii-

den kesto saattaa vaihdella yhdestä kerrasta pidempään, jatkuvaan toimintaan. Ryhmä 

voi olla joko suljettu tai avoin. Yleistä on että pidempi kestoisissa ryhmissä tapahtuu 

vaihtelevuutta lyhytkestoisempia ryhmiä useammin. Ryhmätyöskentely on yhä ylei-

sempää niin koulussa kuin työpaikoillakin, sillä ryhmätyön voima on huomattu. 

 

 

8.1   Ryhmä menetelmänä ja työympäristönä 

 

Parhaimmillaan ryhmä innostaa siihen osallistujia ja auttaa heitä kasvamaan ja kehit-

tymään muun muassa sosiaalisissa taidoissa. Kasvu- ja kehitystehtävät liittyvät aina 

ryhmän tarkoitukseen ja tavoitteiseen, mutta ryhmässä työskennellessä ei vuorovaiku-

tukselta voi välttyä tai ainakin se on hankalaa. Ryhmässä toimimiseen liittyy paljon hy-

viä asioita, joista yleistettävimpinä pidän juuri sosiaalisten taitojen harjoittamista, toisten 

ihmisten kanssa työskentelyä, oppimista omien asioiden jakamisesta muiden kanssa, 

oppimista muiden huomioonottamisesta ja kuuntelemisesta, palautteen antamista sekä 

saamista. Monissa edellä mainituissa asioissa oppiminen ja kehittyminen jatkuvat vielä 

pitkään, eikä tuloksia saavuteta välttämättä kovin lyhyessä ajassa. Ryhmässä työsken-

telemisessä hyvinä puolina on myös vertaistuki, mikäli ryhmään liittyy jokin yhdistävä 

tekijä joko osallistujien tai tavoitteen suhteen. 

 

Tyttöryhmällä on yksi yhtenäinen tavoite, jonka lisäksi myös osallistujilla on omat tavoit-

teensa. Mutta etenkin tämän ryhmän kanssa katson vertaistuen olevan yksi tärkeä läh-

tökohta ja tukipilari koko ryhmän toiminnalle. 

 

 

8.2   Turvallinen ryhmä 

 

Turvallisuudesta puhuttaessa on hyvä erottaa turvallisuuden tunne ja tosiasiallinen 

turvallisuus. Mikko Aalto (2000: 15) erittelee turvallisuudet toisistaan näin: tosiasiallisel-
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la turvallisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisen minuus ei ole uhattuna. Turvallisuu-

den tunteella tarkoitetaan emootiota, joka voi olla olemassa ilman tosiasiallista turvalli-

suutta. (Aalto 2000: 15.) 

 

Tosiasiallinen turvallisuus muodostuu viidestä osatekijästä, jotka ovat: luottamus, hy-

väksyntä, avoimuus, tuen antaminen ja sitoutuminen (Aalto 2000: 16). Jotta ryhmä olisi 

turvallinen, olisi näiden osatekijöiden toteuduttava. Luottamus syntyi ajan myötä ja sitä 

pyrittiin luomaan toiminnalla ja ryhmän yhteisillä säännöillä. Ryhmä loi itse omat sään-

tönsä joita jokaisen oli sitouduttava noudattamaan. Koska ryhmäläiset itse työstivät 

säännöt, oli niihin sitoutuminen myös luonnollista, eikä niitä rikottu kertaakaan. Ryhmän 

sääntöjen myötä jokaiselle osallistujalle annettiin vapaus olla ryhmässä omana itse-

nään. Jokainen hyväksyttiin ryhmään ja jokaisella oli ryhmän hyväksyntä päättää 

omasta osallistumisesta työskentelyyn. Tavoitteena kuitenkin oli opetella kokeilemaan 

erilaisia asioita, vaikka ne eivät heti olisikaan tuntuneet miellyttäviltä. 

 

Avoimuus syntyi luottamuksen ja ryhmän toiminnan kautta. Mitään suunnitelmia avoi-

muuden määrästä ei ollut luotu ennalta. Ryhmän kestäessä kuusi viikkoa, oli otettava 

huomioon, ettei varsinaista avoimuutta välttämättä ryhmäläisten kesken edes syntyisi. 

Tuen antaminen oli pääosin ohjaajien vastuulla, mutta toivoin ajan myötä ryhmäläisten 

oppivan palautteen annon myötä tukemaan ja rohkaisemaan myös toisiaan. Sitoutumi-

nen ryhmään oli toivottavaa ja asiasta puhuttiin jo alkukeskustelun aikana. Oli kuitenkin 

huomioitava ettei ketään voitu pakottaa tai vaatia ryhmässä mukana olemiseen, eikä se 

olisi edes ryhmäntoiminnan kannalta ollut järkevää. Opinnäytetyön suunnitteluvaihees-

sa olin jo päättänyt että, mikäli joku nuorista haluaisi luopua ryhmästä kesken sen toi-

minnan, keskusteltaisiin asiasta ohjaajan ja nuoren kesken. Tarkoituksena oli varmis-

taa, ettei ryhmän aikana ole tapahtunut mitään sellaista, jota olisi syytä vielä käsitellä 

nuoren / nuorten kanssa. Lisäksi varmistettaisiin että nuori olisi päätöksestään varma. 

Asian tiimoilta oltaisiin myös yhteydessä vanhempiin. 

 

Turvallisuutta ryhmään myös luo kilpailutilanteiden ja sen mahdollisuuden poissulkemi-

nen. Kilpailutilanteet syntyvät ryhmissä varsin huomaamattomasti nuoren verratessaan 

itseään tai omia tuotoksiaan muihin tai muiden tuotoksiin. Suhteiden ja tilanteiden 

hahmottaminen kilpailuksi joissa voi joko hävitä tai voittaa, on hyvin tavallista vaikka 

siitä ei olisikaan kysymys. Eikä tätä ainakaan helpota se että kilpailua lietsotaan tarkoi-

tuksella, ajatellen että kilpaileminen saa ihmiset yrittämään yhä enemmän kuin tavalli-

sesti. (Ankkuri-Ikonen 2000: 47). 
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Erinomaisuus ja voittaminen ovat eri asioita. Ensimmäisenä olemisen haluaminen ja 

voittaminen kiinnittää huomion suorituksen sijasta voittamiseen ja toisen kukistamiseen. 

Tehtävä muodostuu välineeksi näyttää omaa paremmuuttaan ja voittamisen tai häviön 

välttäminen nousee tärkeimmäksi. Toiminta ei tällöin perustu oman osaamisen vahvis-

tamiseen vaan siihen että toinen on huonompi. Uusien vaihtoehtojen etsiminen loppuu 

kokonaan ja ajattelu kapeutuu. (Ankkuri-Ikonen 2000: 48). Tyttöryhmässä työskennel-

tiin sekä itsenäisesti, pareittain että ryhmässä. Tehtävät ja työskentelyt eivät liittyneet 

kilpailemiseen ja tämän vuoksi oli tärkeätä huomioida jo alussa että kilpailua saattaisi 

syntyä tarkoituksettomastikin. Asiasta puhuttiin avoimesti jotta kilpailua ei olisi päässyt 

syntymään ja sotkemaan työskentelyn tarkoitusta. 

 

Vertailu ja kilpaileminen voivat toimia myös positiivisina kehittymisen ja kasvamisen 

yllykkeinä, kuten kateuskin. Erilaisuuden kokeminen voi herättää impulsseja itsensä 

kehittämiseen ja olojensa sekä elämisen parantamiseen. (Ankkuri-Ikonen 2000: 49). 

Kilpaileminen ei siis aina ole pahasta, mutta on tärkeätä huomioida milloin se voi toimia 

voimavarana ja milloin tuhoavana. 

 

Turvallisen ryhmän luominen vaati ohjaajilta valppautta ja rohkeutta puuttua tilanteisiin, 

jotka vaativat keskeytystä jokaisen turvallisuuden kannalta. Olimme sopineet että mikäli 

toiminnan aikana jollakin tytöllä / tytöillä asioiden käsittely vaikuttaa vahvasti omaan tai 

muiden olemiseen, käsittelisimme asian ennen toiminnan loppumista tai varsinaisen 

toiminnan loppumisen jälkeen keskustelemalla. Tarvittaessa ja / tai nuorten suostu-

muksella ilmoittaisimme asiasta myös kotiin. Vanhemmille oli annettu ohjaajien yhteys-

tiedot ja kehotus ottaa yhteyttä tarvittaessa. Täten varmistimme että saisimme tiedon 

vanhempien kautta, mikäli nuori olisi kokenut ryhmässä jotain ikävää eikä olisi halunnut 

puhua siitä ohjaajille. Jokaisen nuoren turvallisuudesta pyrittiin huolehtimaan tarkalla 

suunnitelmallisuudella, fyysisestä turvallisuudesta huolehtimalla ja valppaudella. 

 

 

8.3   Hyvänä ohjaajana ryhmässä 

 

Ryhmän ohjaajalla tai ohjaajilla on ryhmän toimivuuden sen toimimattomuuden ja ryh-

mäläisten sekä ryhmän turvallisuuden suhteen tietynlainen vastuu, joka on tiedostetta-

va. Tärkeimpänä pidän ryhmäläisten turvallisuutta, niin fyysistä kuin psyykkistäkin. Tä-

ten ohjaajan on pystyttävä huomioimaan ja puuttumaan ryhmässä tapahtuviin asioihin, 
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jotka vaarantavat jonkun osallistujan turvallisuutta. On myös huomioitava vastuu ja 

valta, jotka ohjaajilla ovat jo asemansakin vuoksi. 

 

Luotettavuuden syntyminen sen ylläpitäminen ja ryhmän toimiminen sekä turvallisuu-

den takaaminen ovat avainasioita joita mielestäni tarvitaan ryhmän toiminnan onnistu-

miseen. Ohjaajan on täten pyrittävä toimimaan näiden tavoitteiden eteen niiden edellyt-

tämällä tavalla. 

 

Ryhmänohjaajalla on oltava tiettyjä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat ohjaamisen. 

Näitä mielestäni ovat hyvät reagointitaidot, vuorovaikutustaidot ja toimintataidot. Rea-

goimista tarvitaan, jotta ohjaaja osaisi puuttua oikeisiin tilanteisiin, oikeassa kohdassa 

ja olisi aktiivinen tarkkaillessaan ryhmän toimintaan. Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvi-

taan jotta voitaisiin olla vuorovaikutuksessa jokaisen ryhmäläisen kanssa jollakin tavoin. 

Yhtenä tärkeimpinä vuorovaikutustaitoina katson ohjaajalla olevan ymmärtämisen, tu-

kemisen, rajoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taidot. Toimintataitoja tarvitaan, 

jotta saataisiin ryhmäläiset ja ryhmä toimimaan. Tärkeimpinä toiminnassa ohjaajan 

osalta uskon olevan innostamisen, mallin antamisen, tilan ja ajan antamisen sekä osal-

listumisen ja tukemisen. 

 

Ryhmän ohjaajana oli mietittävä myös valmiiksi eettisiä asioita liittyen ryhmän toimin-

taan. Ohjaajana olin joutunut pohtimaan jo ennen ryhmän alkamista miten suhtautuisin 

tyttöjen kieltäytyessä osallistumaan toimintaan. Olimme päättäneet ettei ketään pakote-

ta osallistumaan, mutta mukana olemista tuettaisiin vaikka ainoastaan sivusta seuraa-

malla. Vaarana pienessä ryhmässä oli, ettei kukaan haluaisi osallistua. Siksi asiasta oli 

myös puhuttava yhteisesti ensimmäisellä kerralla, jotta osallistumisesta tai siitä pois 

jäämisestä ei tulisi leimatuksi ryhmässä. Oli tuotava myös esiin, että kaikesta osallis-

tumisesta ei tarvitse innostua heti tai edes pitää ja silti voi kokeilla jotain uutta. Lisäksi 

kuten ryhmän turvallisuutta pohtiessa kirjoitin työstimme ryhmän yhteiset säännöt, jois-

sa mietittiin osallistujien luottamuksellisuutta ja sitoutumista ryhmään. 

 

Hyvän ohjaajan määritteleminen on mielestäni hankalaa, sillä ohjaajuus merkitsee ja 

tarvitsee eri asioita kohderyhmästä riippuen. Yleisempiä ohjaajuuden kriteereitä voi-

daan kuitenkin nimetä, ilman kohderyhmää. 
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Jyrki J.J. Kasvi on nimennyt hyvän ryhmän vetäjän ominaisuuksiksi seuraavia asioita: 

 

Oman roolin ja toimintansa vaikutuksen muihin tiedostaminen 

� Kyky palautteen ja kritiikin vastaanottamiseen ja antamiseen 

� Kyky kannustaa ottamaan riskejä ilman nolatuksi tulemisen pelkoa 

� Kyky käsitellä omia ja muiden tunteita 

� Kyky puuttua tarvittaessa ongelmiin ja mahdollisuuksiin 

� Kyky suunnitella ja toteuttaa selkeitä esityksiä 

� Ryhmän tarpeisiin joustavasti ja sopeutuvasti suhtautuminen 

� Kärsivällisyys ja kyky soveltaa omaa toiminta sopivaksi ryhmän kehitystason 

mukaan 

� Hyvät viestintä taidot 

� Ryhmän toiminnan ja kehitystason arvioiminen 

 

Yhdyn edellä olleeseen Kasvin luetteloon, mutta lisäisin siihen vielä puolueettomuuden 

ja tasavertaisuuden ryhmäläisiin nähden, sekä toiminnasta innostuminen ja siihen in-

nostaminen. Varma tapa saada ryhmä lukkiutumaan ja lisätä ryhmän turvattomuutta on 

itse, ohjaajana, epäillä menetelmien toimivuutta tai ryhmän mukaan uskaltautumista. 

(Aalto 2003: 138). 

 

Aalto (2003: 137) kirjoittaa, ettei toimintakokemus -menetelmien käyttö vaadi ohjaajana 

koulutuspohjaa, mutta on erittäin tärkeätä tietää kenen kanssa ja millä tavoin menetel-

miä käytämme. Hän luettelee muutamia edellä mainituista, hyvän ohjaajan ominai-

suuksista, puuttuvia tekijöitä: 

 

� Kontakti omaan minuuteen, työskenteleminen itsensä kanssa, yhteys omiin tun-

teisiin, kontakti omaan pimeään puoleensa (ihmisellä kenellä on yhteys omiin 

traumoihinsa ja itsessään asuvaan pahaan, kykenee kohtaamaan pahan eri il-

menemismuotoja - jopa ryhmätilanteissa.) 

� Oma elämä 

� Kyky sietää kielteisiä tunteita, kyky antaa tilaa toisten tunteille 

� Empatia ja kuuntelukyky 

� Vakuuttavuus ja vaikuttavuus, turvallisuus, herkkyys 

� Nollaamiskyky 

� Kiireettömyys, välittäminen, joustokyky, yllättävien tilanteiden hallinta, tilanne-

komiikka 

� Ohjeistustaito 
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Yhdessä nämä kaksi luetteloa (Kasvi ja Aalto) kiteyttävät hyvän ohjaajan ominaisuuk-

sia, joihin lisäisin kuitenkin myös toiminnan purkamisen huomioimisen ja sen tärkeyden 

sisäistämisen. Mielestäni ohjaajan on pystyttävä purkamaan harjoitteet osallistujien 

kanssa siten, ettei toiminta ja sen esiin tuomat tuntemukset ja ajatukset jää painamaan 

tai vaivaamaa vaan ne tulisi käsiteltyä joko ryhmän kanssa tai kahden kesken nuoren 

kanssa. 

 

9   TOIMINNAN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kerron ryhmän toimintakerroista ja niiden toteutumisesta jokaisen ta-

paamisen osalta. Tapaamiskertojen suunnitelmat löytyvät liitteistä. Toiminta koostui siis 

loppujen lopuksi nuorten osalta kahdesta yksilötapaamisesta ja viidestä ryhmätapaa-

misesta. Olin nuorten kanssa yhteydessä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä niin 

toiminnan aikana kuin sen keskeytymisen jälkeen. Lisäksi tapasimme koulussa koulu-

päivien aikana, jolloin saatoimme keskustella ryhmästä tai siihen liittyvistä asioista. 

Vanhempia tapasimme kerran vanhempainillassa, mutta tämän lisäksi olin kahden 

vanhemman kanssa puhelimitse yhteydessä ja heistä toisen kanssa myös sähköpostit-

se. Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan sekä työparilta keräsin loppupalautteen kirjalli-

sesti, lähinnä sähköpostin välityksellä, kahta vanhempaa lukuun ottamatta. Heidän 

palautteen keräsin kirjallisesti suljetun kirjeen avulla, jonka nuoret toimittivat heille kou-

lusta ja palauttivat myös kouluun. 

 

Jokaisen ryhmätapaamisen alussa, ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta ja lopussa 

täytimme aikaisemmin esitellyn fiilismittarin. Tämän avulla oli helppo kerätä myös pa-

lautetta toimintojen kulusta ja sen herättämistä ajatuksista. Uskoimme myös että tutut 

rutiinit muodostavat selvän kokonaisuuden sisällön muuttuessa joka kerta. Fiilismittarin 

avulla harjoitutimme samalla myös esiintymistä ja omien tunteiden perustelemista. 

Osallistuimme myös ohjaajina fiilismittarin täyttämiseen. Työssäni olen kuitenkin esitel-

lyt ainoastaan nuorten tunteet ennen ja jälkeen toiminnan sillä pidän niitä merkittävinä 

työn arvioimisen kannalta. 
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9.1   Ryhmän kokoaminen 
 

Aloitimme kutsumalla valitut tytöt alkukeskusteluun ja haastatteluun, johon tytöt saa-

puivatkin innokkaasti. Valmistauduimme keskusteluihin yrittämällä luoda mahdollisim-

man rentoa ilmapiiriä, sillä epäilimme tyttöjen jännittävän tilannetta. Tytöt tapasivat työ-

parini Riikan, ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti. 

 

Keskustelut käytiin sovitusti, mutta yhden nuoren kohdalla jouduimme vaihtamaan päi-

vää tämän unohtaessa sovitun tapaamisen. Keskustelin hänen kanssaan seuraavana 

päivänä yksin. Kyseinen nuori oli tavannut Riikan aikaisemmin, hänen työskennellessä 

tytön silloisen luokan kanssa ala-asteella. Jokainen nuorista halusi osallistua ryhmään 

keskustelun jälkeen. Jotkut nuoret osasivat asettaa itselleen jo tavoitteita ryhmässä 

olemiselle, kuten kavereiden saamisen ja rohkeammaksi tulemisen. Osan kohdalla 

tavoitteiden miettiminen jätettiin hautumaan ensimmäiseen ryhmätapaamiseen. Alku-

keskustelut sujuivat jokaisen nuoren kohdalla mukavasti, vaikka tilanne olikin uusi ja 

jännittävä. Keskustelujen sujumisesta hyvin kertonee myös se, että jokainen nuorista 

päätti osallistua ryhmään. Yhden nuoren kohdalla innostus oli huomattavaa, sillä nuori 

kävi lähes päivittäin kyselemässä, mitä ryhmässä tulemme tekemään ja varmistamassa 

ryhmän aloitusajankohtaa. 

 

 

9.2   Ensimmäistä kertaa yhdessä 

 

Ensimmäisen ryhmätapaamisen tavoitteena oli tutustuminen ja ryhmän aloittaminen 

sekä henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen ryhmässä olemiselle. Aloitimme yhteisen 

taipaleemme perhekeskus Hakusessa jännittynein ja odottavin tunnelmin. 

 

Ensimmäisellä kerralla paikalle odotettiin neljää tyttöä viidestä, yhden tytön ollessa 

lomalla. Olin sopinut tapaamisen kolmen tytön kanssa koululle, mutta paikalle saapui 

ainoastaan kaksi tyttöä. Hakusessa meitä odotti työpari ja kolmas tytöistä. Soitin paikal-

le saapumattoman tytön äidille ja sovin tytön kanssa uuden tapaamisen Hakunilan kou-

lulle. Koska lähdin hakemaan saapumatta jäänyttä tyttöä koululta, menivät toiminnan 

suunnitelmat uusiksi, ja paikallaolijat aloittivat tekemään ruokavalmisteluja. 

 

Ollessamme kaikki koossa, aloitimme tutustumisen nimien kertomisella. Tämän jälkeen 

jatkoimme ruoanvalmistamista. Työskentely sujui hyvin, mutta tytöt olivat varautuneita 
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ja tarvitsivat paljon ohjausta työskentelyssä, mihin olimme myös varautuneet etukäteen. 

Vuorovaikutus oli vähäistä, mutta ei vaivautunutta. Pitsan ollessa uunissa jatkoimme 

käymällä läpi fiilismittarin ja sen tarkoituksen. Sovimme että tällä kerralla teemme sen 

ainoastaan toiminnan jälkeen. Tämän jälkeen jatkoimme nimibingolla, jossa osallistujat 

kiertävät kyselemässä toisistaan valmiiksi laadittuja kysymyksiä saadakseen kerättyä 

vastaajien nimistä itselleen bingorivin. Nimibingon tavoitteena on toisiin tutustuminen. 

Tunnelma oli bingossa suhteellisen vapautunut. Tyttöjen toiminnassa oli havaittavissa 

selviä erovaisuuksia, toisen ottaessa reippaasti kontaktia muihin, toinen oli vetäytyväi-

nen eikä yrittänyt ottaa itse kontaktia. 

 

Pitsan syömisen yhteydessä mietimme tulevia kertoja ja juttelimme ryhmäläisten toivei-

ta seuraavasta kerrasta, jolloin olimme lähdössä keilaamaan. Ruokailun jälkeen jat-

koimme tavoitteiden tekemisellä tavoitekorttien avulla. Tytöt työskentelivät yksin ja rau-

hassa. Jokainen sai tavoitteet paperille, kolme tyttöä neljästä teki sen korttien avulla. 

Sovin tyttöjen kanssa käyväni tavoitteet heidän kanssaan läpi seuraavalla viikolla. 

 

Tyttöjen tavoitteet olivat: 

”Toivoisin uusia harrastuksia. Haluaisin uusia ystäviä ja oppia uusia asioita.” 

”Haluaisin uusia kokemuksia. Toivoisin rohkeutta olla muiden kanssa.” 

”Uuden kokemuksen, en pelkkiä kavereita/ xxxxxx vaan oikeita ystäviä.” 

”Saada rohkeutta lisää. Saada uusia kavereita. Uusia harrastuksia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjasimme ryhmän säännöt tavoitteiden jälkeen, jotka olivat seuraavanlaiset: 

 

� Saa olla oma itsensä 

� Kännykät äänettömällä 

� Ei saa syrjiä toisia 

� Ryhmän asioista ei puhuta muille 
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Sovimme että kolmannella ryhmätapaamisella voimme lisätä sääntöjä tarpeen mukaan, 

ja allekirjoittaa ne. Eniten puhetta säännöissä herätti se, ettei ryhmän sisäisiä asioita, 

puheita tai tekemisiä puhuta ulkopuolisille. Pohdimme myös voidaanko muille kertoa 

ketä ryhmään osallistuu? Tyttöjen mielipide oli se että osallistujat voidaan mainita, mut-

ta tekemisistä ja puheista ei. Kerroin että jos joku haluaa kuitenkin salata osallistumi-

sensa, voi siitä kertoa ohjaajille jolloin asia otetaan uudelleen mietittäväksi. 

 

Lopuksi kävimme läpi fiilismittarin avulla jokaisen tunnelmat. Toiminta oli herättänyt 

seuraavanlaisia tunteita / olotiloja: 

 

� Epävarma, ontto 

� Onnellinen 

� Tyytyväinen 

� Iloinen, helpottunut 

 

Toiminta sujui oletettua paremmin vuorovaikutuksessa olemisen suhteen. Osa tytöistä 

rohkaistui puhumaan, vaikka omia mielipiteitä ei juurikaan tuotu yhtä nuorta lukuun 

ottamatta esille. Toiminta sujui kuitenkin mukavasti, ottaen huomioon ensimmäisen 

tapaamiskerran ja ensimmäisen ohjauskerran uuden työparin kanssa. 

 

Tyttöjen sitoutuminen ryhmään mietitytti sillä tuntui että tulevat kokeet ja harrastukset 

meinasivat viedä toiminnalta aikaa ja koska toiminta oli hyvin tiivistä mutta lyhytkestois-

ta, olisi sen myös toivonut olevan sitoutuvaa. Tosin ryhmä oli vasta alkanut ja alkujänni-

tys saattoi vaikuttaa ryhmään sitoutumiseen vielä hyvinkin vahvasti. Myös tyttöjen eri-

laisuus mietitytti, sillä koska emme henkilökohtaisesti kaikkia tyttöjä tunteneet, oli ryh-

män toimivuutta todellisuudessa hankala arvioida ennen alkua. Ryhmästä erottui kui-

tenkin selvästi yksi tyttö, puheiltaan ja olemukseltaan, mutta ensimmäisen kerran pe-

rusteella oli vaikea sanoa oliko tytön vaikutus muihin ryhmäläisiin positiivista vai nega-

tiivista. Ryhmän kolme tyttöä vaikuttivat hyvinkin samankaltaisilta. Ryhmän todellinen 

toimivuus näyttäytyi vasta toiminnan lähtiessä kunnolla käyntiin ja tyttöjen tutustuessa 

toisiinsa. 

 

Ensimmäisen ryhmätapaamisen ohjaamisesta selviydyin mielestäni suhteellisen hyvin, 

ottaen huomioon heti aluksi tapahtuneen yllättävän suunnitelma muutoksen (yhden 

tytön hakemisen) ja työskentelyn ensimmäistä kertaa uuden työparin kanssa. Toisen 

ohjaajan työskentelytapojen ollessa tuntemattomia, jouduin lukemaan tilannetta tar-
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kemmin kuin tavallisesti joka lisäsi tilanteen jännittyneisyyttä. Täten oma työskentely 

muuttui epävarmemmaksi. 

 

Mielestäni ohjaamisessani parannettavaa löytyi rajojen pitämisen ja sitoutumisen suh-

teen, jonka koinkin hankalaksi heti ensimmäisellä kerralla. Pelkäsin pelästyttäväni tytöt, 

jos painostaisin heitä osallistumaan toimintoihin siitä huolimatta oliko seuraavana päi-

vänä kokeita vai ei. ”Miten selittää sitoutumisen tärkeys toimintaan tytöille siten että ne 

ei ottaisi sitä painostamisena? En voi sanoa että ryhmän toiminta menee edelle muita 

harrastuksia tai kokeita. Asiaa olisi ehdottomasti pitänyt painottaa enemmän jo alku-

keskustelussa, mutta olisiko kukaan edes osallistunut tällöin jos osallistumiseen olisi 

ollut ainainen pakko?” Olin kuitenkin tyytyväinen ohjaajuuteeni olosuhteiden valossa. 

 

 

9.3   Keilaamaan 

 

Kuten aiemmin olimme sopineet, oli toisen ryhmätapaamisen tarkoituksena keilaami-

nen. Edellisellä kerralla ja kyseisen päivän aikana yhteensä kolme tyttöä perui tapaa-

misen. Yhdellä tytöllä oli tärkeä harrastus kyseisenä päivänä ja jo ennen ryhmän alkua 

sovimme että tyttö jää ryhmästä kahdesti pois harrastuksen vuoksi. Kaksi muuta tyttöä 

perui tapaamisen seuraavan päivän kokeiden vuoksi. 

 

Tarkoituksena oli lähteä keilaamaan ja tämä päätettiin toteuttaa vaikka paikalla oli vain 

kaksi tyttöä. Toinen osallistujista, seitsemäsluokkalainen tyttö, oli ollut ensimmäisellä 

ryhmätapaamisella matkoilla eikä siksi voinut osallistua toimintaan. Asiasta oli sovittu jo 

ennen alkukeskustelua ja siitä juteltiin myös tällöin. Kun tapasimme sovittuna aikana, 

ilmoitti kyseinen tyttö, ettei halua osallistua ryhmään, eikä koe ryhmän olevan häntä 

varten. Tytön mielestä muut osallistujat ovat liian erilaisia kuin hän. Saimme tytön kui-

tenkin lopulta innostettua osallistumaan keilaamiseen ja hän lähtikin mukaan mielellään. 

Sovimme että tapaan tytön seuraavana päivänä ja juttelemme asiasta ja ryhmään osal-

listumisesta. Uskoin tytön jännittävän ensimmäistä tapaamista sillä toiset olivat jo ta-

vanneet yhdessä aikaisemmin. 

 

Keilaamaan lähtiessä kerroin autossa uudelle tytölle fiilismittarista ja sen tarkoituksesta. 

Tytöt työstivät omat tunnelmansa toiminnan alusta samalla kun söimme välipalan. Ker-

roin ensimmäistä kertaa mukana olevalle tytölle ryhmän ensimmäisestä kerrasta. Tun-

nelma oli hiukan jännittynyt, mutta se ei estänyt pientä juttelua tyttöjen kesken. Keilaa-
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minen sujui hyvin ja meillä oli hauskaa. Keilaaminen oli uudelle tytölle tuttua, mutta 

toiselle tytölle vierasta. Kannustaminen oli enemmän ohjaajien puolelta tulevaa kuin 

tyttöjen. Kysellessämme tyttöjen toiveita, ehdotti uusi tyttö keilaamaan lähtemistä. Täs-

täkin päätellen kerta oli onnistunut ja uusi tyttö oli sittenkin halukas osallistumaan ryh-

män toimintaan. 

 

Pois lähtiessämme täytimme jälleen fiilismittarit. Uuden tytön fiilikset ensimmäisenä 

(alussa / lopussa): 

 

� epäröivä / (toiminnan jälkeinen tunne täyttämättä) 

�  innostunut / iloinen 

 

Mielestäni toiminta sujui alkuhankaluuksien mukaan mukavasti ja ilmapiiri oli alkujänni-

tyksen jälkeen rento. Myös tyttöjen osallistuminen ja innostuminen oli hauska havaita, 

vaikka mukana oli ainoastaan vain kaksi tyttöä. Oman ohjaajuuteni suhteen huomasin 

kokemattomuuden uusien ja yllättävien tilanteiden kohtaamisessa. Olin tyytyväinen että 

selvisin niinkin hyvin aivan uudesta ja yllättävästä tilanteesta joka toiminnan alussa tuli 

vastaan. Tässä asiassa oli helpotus että mukana oli työpari, joka osasi puuttua tilan-

teeseen varmalla otteella säikähtämättä uutta ja yllättävää tilannetta. Omien tavoittei-

den saavuttamiseen olevan matkan välimatka tuntui kuitenkin tässä vaiheessa kasva-

van kilometrillä. Kaipasin luonnollisuutta ja etenkin varmuutta lisää. Oppimispäiväkir-

jassa purin omia ajatuksia tapahtuneesta ”Miten yllättävinä tuleviin tilanteisiin voi edes 

osata valmistautua etukäteen, kun ei jaksaisi miettiä kymmeniä eri versioita joita toteut-

taa, jos jokin ei menekään suunnitelmien mukaan. Miksi tämä ei nyt vaan voisi sujua 

suunnitelmien mukaisesti tai ainakin ilman vastaavia yllätyksiä…” 

 

 

9.4   Kahden kesken tavoitteiden parissa 
 

Kävin keskustelemalla ryhmäläisten kanssa heidän henkilökohtaiset tavoitteensa läpi. 

Keskustelin jokaisen tytön kanssa kahdestaan ja mietimme millä keinoin voisimme ta-

voitteiden saavuttamista työstää ja tukea. Tavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen 

ja tukeminen oli kuitenkin ohjaajien tehtävänä. 

 

Keskustelin tavoitteista ja ryhmän toiminnasta neljän tytön kanssa (yhden tytön ollessa 

kipeänä keskustelu siirtyi seuraavalle viikolle), joista kaikki olivat sitä mieltä että toimin-
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ta oli mukavaa ja hauskaa ja tytöt pitivät myös muista ryhmäläisistä. Yksi tytöistä kertoi 

jutelleensa toisen tytön kanssa ensimmäisen ryhmätapaamisen jälkeen kotimatkalla ja 

suunnitteli nyt pyytävänsä tältä messenger-osoitetta. Tämä kyseinen tyttö myös mietti 

ääneen toisen ryhmäläisen hiljaista olemusta ja toivoi voivansa olla tämän pari seuraa-

valla kerralla, koska ”se ei puhu mitään”. Keskustelin myös kyseisen tytön kanssa käyt-

täytymisestä liittyen kielenkäyttöön ja muiden huomioimiseen sekä siihen minkälainen 

käytös ryhmässä oli sallittua ja mikä ei. Tyttö oli puheissaan aika ronski ja käytti hel-

posti haukkumanimiä puhuessaan muista ihmisistä. 

 

Tytöt olivat toisilleen entuudestaan tuntemattomia mutta tiesivät toisensa ulkonäöltä 

sillä, seiskaluokkalaiset olivat samassa valinnaisaineryhmässä kuten kuudesluokkalai-

setkin. He eivät ole silti olleet keskenään tekemisessä aiemmin. 

 

Keskustelin myös tytön kanssa, joka edellisellä kerralla kertoi, ettei halua ryhmään 

osallistua, koska ei ole yksinäinen tai hiljainen ja muut ovat. Hän ei täysin hyväksynyt 

muita ryhmäläisiä ja totesikin että, jos ryhmään kuuluisi toisia henkilöitä, hän todennä-

köisesti osallistuisi siihen. Ilmeisesti hän pelkäsi leimautumista. Tyttö kertoi myös van-

hempien ehdottaneen vaikka harrastuksen hankkimista ryhmän tilalle. Asiasta keskus-

teltiin pitkään ja samalla puhuimme myös ennakkoluuloista. Hän oli kuitenkin edelleen 

samaa mieltä, vaikka vaikuttikin epäröivältä. Tytön kotiin en ollut yhteydessä, sillä hän 

oli ainoastaan kerran ryhmän mukana (vaikka olikin päättänyt olla osallistumatta jo en-

nen tätä) ja koska tyttö vakuutti vanhempien tietävän omasta päätöksestään, sekä ole-

van samalla kannalla asian suhteen. Varmistin keskustelemalla nuoren kanssa ettei 

ryhmässä ollut tapahtunut mitään, mikä olisi vaikuttanut nuoren osallistumattomuuteen. 

 

Seuraavalla viikolla käydyssä keskustelussa, tapaamatta jääneen nuoren kanssa, ei 

ilmennyt mitään edellisistä poikkeavaa vaan ryhmässä toimiminen oli tytöstä mieluisaa 

ja hauskaa. Kävimme nuoren itselleen asettamat tavoitteet läpi. 

 

 

9.5   Niin paljon kuuluu tyttöyteen 

 

Aloitimme toiminnan sovitusti välipalan syönnillä ja fiilismittarilla tuttuun tapaan. Fiilisten 

jälkeen jatkoimme puhumalla Naistenpäivästä. Tytöt saivat ensin miettiä Naistenpäivän 

merkitystä ja kertoa liittyikö heillä päivään jotain erikoista. Lopuksi kerroin Naistenpäi-

vän historiasta. Mietimme muutenkin naistenpäivän viettoa eri maissa päivän aikana. 
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Jatkoimme käymällä vielä kertaalleen nimet läpi ja tekemällä karttatehtäviä. Suunnitte-

limme Hakunilan kartan lattialle, otimme muutamia yhteisiä kiintopisteitä ja asettau-

duimme kartalle eri ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen kerroimme jokainen mihin olimme 

sijoittuneet ja miksi. Tehtävä sujui onnistuneesti. Lämmittelyn jälkeen aloitimme tyttöys 

teeman työstämisen parityönä. Parit muodostuivat rinnakkain istuvista tytöistä. Tehtä-

vänä oli leikata lehdistä, piirtää tai kirjoittaa pahville tyttöyteen liittyviä asioita. 

 

Aluksi mietimme yhdessä mitä tyttöyteen liittyi 

ja muistelimme lapsuudesta tuttuja asioita 

jotka liittyvät aiheeseen. Vuorovaikutus alkuun 

oli vähäistä ryhmässä, ja sitä oli parien välillä 

enemmän. Kun pahvit alkoivat täyttyä kuvista 

ja aika tuli vastaan, kävimme työt läpi yhdessä. 

Tässä tytöt saivat itse kertoa huomioimistaan 

asioita. 

 

Teeman käsittelyn jälkeen, mietimme toivekertoja (kertoja jolloin tekisimme tyttöjen 

ehdotusten mukaisia toimintoja) joista nousi esiin uudemman kerran sulkapallo. Kä-

vimme myös ryhmän säännöt läpi, ja koska lisättävää 

ei ollut, allekirjoitimme säännöt. Äänestimme myös 

ryhmän nimen. Ehdotuksena oli Grandiosa, Tyttöset ja 

Neloset. Grandiosa voitti yksimielisesti äänestyksen, 

joten nauraen päätimme nimeksi Grandiosan. 

 

Loppuun teimme fiilismittarin ja kävimme päivän fiilikset myös ääneen läpi. 

Tyttöjen fiiliksiä olivat: (alussa / lopussa) 

 

� iloinen / tyytyväinen 

� uupunut, mietteliäs / uupunut, tyytyväinen 

� iloinen / iloinen  

� uupunut / iloinen 

 

Kerta oli vapautuneempi kuin aikaisemmat kerrat, mikä näkyi tyttöjen vapautuneem-

massa olemuksessa ja vuorovaikutuksen lisääntymisessä. Ryhmä työskenteli sujuvasti 

ja lähtökohdat huomioon ottaen, ryhmä oli kehittynyt. Tapaamisen loppua kohti vuoro-

vaikutuksessa tapahtui muutoksia ja tytöt huomioivat keskenään enemmän hiljaisempia 

osallistujia kuin aiemmin. Olin kertaan erittäin tyytyväinen, sillä tunsin toiminnan onnis-
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tuneen yli odotusten. Päiväkirjamerkinnöissä mainitsen seuraavasti: ” …mahtavaa, 

kerrankin kaikki sujui todella hyvin ja paremmin mitä uskalsin edes odottaa! Ehkäpä se 

tästä lähteekin sujumaan… mahtava ryhmä, harmi että aika on rajallinen ja toiminta 

kestää niin vähän aikaa � ”. 

 

Oma ohjaajuus sujui mielestäni jo luontevammin ja tuntui helpommalta kuin aikaisem-

min. Kaipasin kuitenkin rohkeutta puuttua tilanteisiin varmemmin ja rohkeammin. Us-

koin tämän luonnistuvat myöhemmin helpommin kokemuksen karttuessa. Työparin 

kanssa työskentely tuntui myös sujuvan mutkattomammin ja helpommin ilman ”varpail-

la oloa” sillä toisen työskentelytapa alkoi olla jo tutumpi kuin alussa. 

 

 

9.6   Yksinäisyydestä ystävyyteen 

 

Suunnitelmista poiketen toimin tällä kerralla yksin ohjaajana. Paikalle saapui kaksi tyt-

töä, kahden tytön ollessa sairaana. Tytöistä toinen sekä hänen äitinsä ilmoittivat sairas-

tumisesta ja toisen tytön sairastuminen selvisi soitettaessa tytön äidille. Tapasimme 

Hakusen luona, mutta ikävä kyllä varauksemme oli unohdettu eikä paikalla ollut ketään. 

Päätin pitää toiminnan koulussa työhuoneessani. Koulu ei sinänsä ole hyvä vaihtoehto 

ryhmän tapaamisiin, mutta onneksi koulupäivä oli suurimmalla osalla loppunut ja työ-

huoneeni on suhteellisen kodikas verrattaessa luokkahuoneisiin. 

 

Aloitimme hieman myöhässä syömällä välipa-

lan ja täyttämällä samalla fiilismittaria. Tämän 

jälkeen aloimme heti täyttää ystävyys -fläppiä, 

joka täyttyikin mukavasti ystävyyteen liittyvistä 

sanoista ohjaajan avustuksella. 

 

 

 

Ystävyyteen liittyvien asioiden keskustelemisen jälkeen jatkoimme työskentelyä valit-

semalla ystävyyteen liittyviä runoja oman valinnan mukaa mukaan. Runojen valikoimi-

nen sujui vaivattomasti ja nopeasti. Tytöt osasivat myös perustella valitsemansa runot 

antamieni apukysymysten avulla. Teemaan liittyen tytöt työstivät antamani tehtävän 

parissa (liite 5). Tehtävään kuului keksiä vinkkejä siitä, miten uudelle paikkakunnalle 

muuttavaa ystävää voisi auttaa tutustumaan ja saamaan uusia kavereita. Vinkkien an-
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taminen tuntui tytöistä vaikealta. Keskusteleminen uusien ystävien hankkimisesta ja 

heihin tutustumisesta sekä näiden asioiden vaikeudesta sen sijaan sujui, vaikka toinen 

tytöistä olikin huomattavasti innokkaampi puhumaan. 

 

Toteutimme vielä tarinatyöskentelyn tarinasta Jenna ja Jasu, jossa tyttöjen täytyi työs-

tää yhdessä loppuratkaisu tarinalle. Tarinan teemoina olivat ystävyys, kasvojen menet-

tämisen pelko, uuteen kouluun tuleminen, suhtautuminen kiusaamiseen ja sukulaisuus 

sekä elämänmuutos. Sen tarkoitus oli käsitellä seuraavia tunteita, jotka esiintyvät tari-

nassa: pelko, jännitys, ilo ja häpeä. Tyttöjen pareittain työskentely sujui hiukan nihkeäs-

ti, mutta osallistuin työstämiseen toimimalla kirjurina, jolloin tytöt alkoivat keskustella 

enemmän loppuratkaisuista. Kummatkin olivat hyvin myöntyväisiä toistensa ehdotuk-

siin, vaikka loppupuolella omia ideoita myös yritettiin varovasti tuoda esille enemmän. 

(Valmis tarina liitteenä 6.) Tarinan lopun valmistuessa luin tytöille valmiin tarinan koko-

naisuudessaan ja tytöt saivat vielä mahdollisuuden muuttaa tuottamaansa tekstiä. Jut-

telimme tarinasta ja sen tapahtumista. 

 

Keräsin tytöiltä toiminnasta kirjallista palautetta, jonka mukaan tytöt pitivät toiminnasta 

eivätkä nimenneet mitään minkä olisi voinut tehdä toisin tai jättää tekemättä. Tämän 

jälkeen teimme fiilismittarin ja tyttöjen fiilikset olivat (alussa / lopussa): 

 

� kiinnostunut / iloinen 

� iloinen / iloinen 

 

Neljäs toimintakerta sisälsi paljon työskentelyä, jota oli varauduttu jättämään myös tar-

vittaessa pois. Mutta tyttöjä ollessa paikalla ainoastaan kaksi, tuntui tilanteeseen sopi-

valta työskennellä, sillä keskusteleminen kolmestaan tuntui hankalalta ja todellisuudes-

sa, se oli alkuun paljon ohjaajan puhumista itsekseen. Tytöt jaksoivat hienosti ja vaikka 

viimeisenä olikin vaativin työskentely, tuntui se molemmista mielekkäimmältä. Tytöt 

keskustelivat hiukan keskenään, mutta vuorovaikutus oli suhteellisen vähäistä ja ohjaa-

jaan tukeutuminen oli merkittävää. Tilanne tuntuu kuitenkin mielestäni normaalilta sillä 

kyseessä oli hiljaisia, hiukan vetäytyneitä tyttöjä joille vuorovaikutus saattaa olla muu-

toinkin hankalaa aluksi. Kyseessä oli kuitenkin vasta neljäs toimintakerta, mikä on syy-

tä muistaa. Olen tilanteeseen tyytyväinen sillä tytöt tuntuivat viihtyvän ryhmässä hyvin. 

 

Omaan ohjaajuuteeni olen tyytyväinen, vaikka edelleen kaipaisin varmuutta yllättäviin 

tilanteisiin. Selvisin kuitenkin kerrasta mainiosti verrattuina aikaisempien kertojen yllät-
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täviin ja ennalta suunnittelemattomiin tapahtumiin. Ohjaaminen tuntui helpommalta 

yksin, johon vaikutti varmasti myös ainoastaan kaksi osallistujaa. 

 

 

9.7   Mä oon tässä hyvä  

 

Viidennellä tapaamiskerralla tytöt olivat toivoneet toiminnaksi sulkapalloilua, joten 

tiemme vei Campon sportcenteriin. Sulkapallon pelaaminen oli tytöille entuudestaan 

tuttua ja myös mieluisaa. 

 

Paikalle saapui kolme tyttöä, yhden tytöistä ollessa edelleen sairaana. Tapasimme 

koululla etuajassa joten söimme välipalan ja teimme fiilismittarin ennen kuin lähdimme 

yhdessä autolla kohti liikuntakeskus Campoa. Saimme koottua tasaparit, sillä pelaa-

massa oli kolme tyttöä ja työparini. Olin itse kipeänä ja jouduin seuraamaan pelaamista 

vierestä. Tytöt olivat halukkaita vaihtamaan pareja kierrosmaisesti, joten näin teimme. 

Tyttöjen välinen keskustelu oli alkuun arkaa ja vähäistä eikä toisten kannustamista juu-

rikaan ollut. Pelien edetessä ja yrittäessäni kovasti keskustella samalla alkoi jännitys 

sulaa ja puhetta tulla, tosin pääasiassa minulle kohdistettuna. Tytöt kertoivat pitävänsä 

sulkapallon pelaamisesta ja näyttivätkin siltä. Ihmettelin etteivät tytöt keskustelleet niin 

paljon keskenään kun olisin odottanut, mutta luulen asiaa vaikuttavan uuden paikan ja 

tilanteen. Tytöt näyttivät vuorotellen taitojaan ja yksi tytöistä innostui esiintymään jopa 

ohjaajalle ”Mä oon oppinut tämän telkasta yheltä ammattilaiselta”. 

 

Peliajan loputtua tytöt kävivät vaihtamassa vaatteet pukuhuoneessa, ja saapuivat täyt-

tämän fiilismittaria kahvioon. Tyttöjen fiilikset olivat seuraavanlaisia toiminnan jälkeen 

(alussa / lopussa): 

 

� jännittynyt / Iloinen 

� iloinen / uupunut ja iloinen 

� sairasolo, kipeä / vähän outo ja hyvä 

 

Mielestäni kerta oli onnistunut, vaikka vuorovaikutus olikin yllättävän vähäistä. Uudella 

toimintapaikalla ja tilanteella oli varmasti tekemistä asian kanssa. Tytöistä kaksi vaih-

toivat keskenään messenger -osoitteita ja vähän juttelivatkin keskenään. Kyseessä 

olivat ryhmän puheliaimmat tytöt. Kolmas nuori jäi tilanteessa hiukan sivuun. 
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Olin itse ohjaamiseen tyytyväinen siltä osin, että olin kipeänä ja pystyin silti osallistu-

maan ja innostamaan toimintaan. Lisäksi ohjaaminen tuntui luonnolliselta ja mukavalta 

sekä tunsin onnistuneeni ohjaamisessa. Toisaalta toiminnan jälkeen tunsin olevani 

todella väsynyt enkä olisi jaksanut enää innostua illan vanhempien tapaamisesta tai 

siihen liittyvistä järjestelyistä. ”Mä olen niin väsynyt, ainoastaan väsynyt…Tytöt olivat 

innoissaan sulkapallon pelaamisesta, mutta näin jälkeenpäin mietittynä olisi voinut itse 

jättää väliin tämän kerran. Toiminnan pitäisi olla siten suunniteltua että sen toteuttami-

nen onnistuisi myös yhdellä ohjaajalla tai myös ilman mua!.”, merkintä oppimispäiväkir-

jasta kyseisen illan kohdalta. 

 

 

9.8   Vanhempien parissa 
 

Vanhempainiltaan saapui kaksi vanhempaa, yhden vanhemman ilmoittaessa jo aikai-

semmin esteestä ja pois jääneen vanhemman osalta osasimme tätä odottaakin. Tie-

dossa oli tytön puheiden perusteella, ettei vanhempi osallistuisi vanhempainiltaan. 

 

Esittelyn jälkeen kerroimme vanhemmille ryhmästä, sen syntymisestä opinnäytetyön 

ideoimisen kautta, ryhmän kokoonpanosta, osallistujien valintaprosessista, ryhmän 

toiminnasta ja teemoista sekä tarkoituksesta ja tavoitteista. Esittelin myös ryhmän toi-

minnan rahoittaja OK-hankkeen. Näytimme vanhemmille toteuttamaamme fiilismittaria 

tyttöjen luvalla. Puhuimme myös tulevista kerroista ja loppuleiristä sekä ajatuksesta 

jatkaa ryhmää loppuleirin jälkeen harvemmilla (1x2 vk) tapaamisilla kesäkuun alkuun 

asti. Kerroimme myös tulevasta kesätoiminnasta ja että olemme suunnitelleet pyytä-

vämme tyttöjä mukaan toimintaan. Vanhemmille kerrottiin että heiltä kerätään palautet-

ta liittyen ryhmän toimintaan. Palaute oli luottamuksellinen ja ainoastaan vanhemmille 

osoitettu. Nuorilta keräsin palautetta erikseen. 

 

Vanhemmat kertoivat avoimesti lastensa tilanteesta ja omista ajatuksistaan liittyen las-

ten koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan sekä kavereihin. He antoivat positiivista palautetta 

ryhmästä ja olivat sen jatkosta innostuneita. Vanhemmat ehdottivat, jos voisimme jär-

jestää yhteisen kerran sekä äideille että tytöille, siten että se sisältäisi niin yhteistä kuin 

erillistäkin toimintaa. Lupasimme miettiä asiaa. Vanhempainilta oli kaikin puolin onnis-

tunut ja innostava. Oli mukava tavata tyttöjen vanhemmat ja kuulla heidän mielipitei-

tään ryhmästä. Tapaaminen oli tärkeätä niin yhteistyön kuin sen aikaansaaman innos-
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tamisen vuoksi. Tuli tunne, että teen todellakin jotain merkittävää ja tarpeellista ja se 

auttoi jaksamaan myös kipeänä ollessa! 

 

10   TOIMINNAN JA TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 

 

Tässä kappaleessa keskityn opinnäytetyön toiminnan arvioimiseen siihen käytettyjen 

menetelmien avulla. Robsonin (2001: 27) mukaan arvioinnin päämääränä on selvittää, 

vastaako toiminta asiakkaiden tarpeita, miten palvelua olisi mahdollista parantaa, onko 

toiminta jatkamisen arvoista ja saavutettiinko suunnitellut tavoitteet sekä ymmärtää 

palvelujen toimivuutta. Tämän määritelmän lisäksi toiminnan arvioiminen tarkoittaa 

mielestäni myös sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tarkastelua ja itse toimin-

nan tuottamia vaikutuksia niin tavoitteiden valossa kuin ilman niitä. 

 

Opinnäytetyössäni toiminnan arvioiminen oli keskeisessä ja suuressa osassa sillä työn 

merkitykset jakautuivat monelle eri tasolle. Tärkeimpänä näistä pidän työni kohderyh-

mälle järjestetyn toiminnallisen työskentelyn tuomia vaikutuksia, niin positiivisessa kuin 

negatiivisessa mielessä siten, että toiminnan kehittäminen olisi tulevaisuudessa enem-

män tarpeita vastaavaa. Mielestäni on myös huomioitava toiminnan tarpeellisuus juuri 

kyseiselle kohderyhmälle, jolle aiemmin ei vastaavaa toimintaa ole järjestetty Vantaalla 

vastaavassa mittakaavassa. Arviointi antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaikuttaa toi-

minnan kehitykseen ja tulevaan suuntaan. Hyvä arviointi kohdistuu toimintaan, sen 

sisältöön ja vaikutuksiin. (Robson 2001: 6.) 

 

Huomioon otettavaa työn arvioimisessa on sen lyhytkestoisuus yllättävän keskeytymi-

sen myötä. Vaikka toiminta oli muutenkin suunniteltu intensiiviseksi ja lyhytaikaiseksi, 

oli sen keskeytyminen harmillista. Lisäksi osallistujien määrän muuttuessa jo alkuvai-

heessa pienemmäksi, yhden nuoren jäädessä toiminnasta pois, ja ottaen huomioon, 

etteivät kaikki nuoret pystyneet osallistumaan toimintaan joka kerta, on lopputulos to-

dennäköisesti erilainen kuin mitä se olisi ollut toiminnan vastatessa suunnitelmaa. Toi-

saalta koskaan ei voi tietää mitä tuleman pitää ja tämän vuoksi asioiden harmittelemi-

nen on jokseenkin turhaa. Tämän opinnäytetyön arvioinnin puitteissa tulee ilmi, mitä 

vastaavanlaisella toiminnalla saavutettiin ja mitä jäi saavuttamatta. 

 

Arvioimiseen keräämääni loppupalautteeseen vastasivat kaikki neljä nuorta, ja van-

hemmista kolme yhden jättäessä vastaamatta. Palaute kerättiin nuorilta sähköpostin 

välityksellä kuten kahdelta vanhemmaltakin. Kaksi muuta vanhempaa saivat palaute-
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kyselyn kirjeessä. Palautteen kerääminen tuotti hankaluuksia tiiviin aikataulun suhteen, 

sillä en saanut kuin kaksi palautetta määräaikaan mennessä. Loput palautteet sain sen 

jälkeen kun olin niitä säännöllisesti päivittäin kaipaillut. 

 

 

10.1   Toiminnan arvioiminen 

 

Toiminnan arvioimisessa palautteella on suuri merkitys. Palautteen keräämiseen toi-

minnasta käytimme jokakertaista fiilismittaria. Tunteiden muuttumisen huomioimisella 

toiminnassa ja siihen johtavien asioiden perustelemisella saimme nuorilta suoraa pa-

lautetta toiminnan aiheuttamista tunteista. Tunnetilojen vertaaminen ennen ja jälkeen 

toiminnan, hahmotti sen aikaansaamia tunteiden muutoksia. Uskon etteivät nuoret 

edes ajatelleet antavansa palautetta täyttäessään fiilismittaria ja täten turhat paineet 

karisivat pois. Palautteen keräämisen ohella totuttelimme samalla perustelemaan tun-

teita ja todella miettimään niitä. Nuoret perustelivat tunteitaan muun muassa seuraavin 

tavoin eri kerroilla (alussa / lopussa): 

 

”On aika uupunut olo, kun oon ollu kipeenä…eilen oli kuumetta 39. Nyt mul on pää 

kipeenä” /  

”Iloinen olo kun tehtiin tätä, ei enää satu päähän" (3. ryhmätapaaminen, nuori 3) 

 

”No, ihan uupunut ja silleen kun…oon just tullut liikasta ja siellä juostiin ja sitten kotiin ja 

sitten tänne ja…oon ihan poikki sillee” /  

”No, oon väsyny ku oli sitä liikkaa ja sit heti tänne mut nyt oon tyytyväinen…oli kivaa”  

(3. ryhmätapaaminen, nuori 2) 
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Nuorten tunteiden muutokset on kuvattu seuraavassa taulukossa: 

 

 Nuori 1 Nuori 2 Nuori 3 Nuori 4 

*1. ryhmä-

tapaaminen 
/ onnellinen / epäröivä, ontto / tyytyväinen 

/ iloinen, helpottu-

nut 

2. ryhmä- 

tapaaminen 
poissa poissa jännittynyt / iloinen poissa 

3. ryhmä-

tapaaminen 
iloinen / tyytyväinen 

uupunut, mietteliäs 

/ uupunut, tyytyväi-

nen 

iloinen / iloinen uupunut / iloinen 

4. ryhmä- 

tapaaminen 
kipeänä 

kiinnostunut / iloi-

nen 
iloinen / iloinen iloinen / iloinen 

5. ryhmä-

tapaaminen 
kipeänä 

sairas, kipeä / outo, 

hyvä 
jännittynyt / iloinen 

iloinen / uupunut, 

iloinen 

* ensimmäisellä kerralla fiilismittari täytettiin ainoastaan lopussa, sillä se esiteltiin toiminnan kuluessa. 

 

Kuten taulukossa käy ilmi voidaan todeta että toimintojen lopussa nuorten tunne oli 

joko pysynyt samana tai muuttunut positiiviseen suuntaan useammin kuin negatiiviseen 

suuntaan. Tosin tulkinnassa on huomioitavaa tunteiden määrittelemisen vaikeus joko 

positiiviseksi tai negatiiviseksi. Tässä työssä tulkinta on tehty sen mukaisesti miten 

tunne on nimetty ensimmäiseen tunteeseen verrattaessa. On siis huomioitavaa, että 

fiilismittarin avulla toiminnan arvioiminen perustuu tulkinnanvaraisuuteen, mutta se an-

taa toiminnan herättämistä tunteista ohjaajille suoraa palautetta. Tämä on arvokasta 

palautetta tulevien toimintojen kannalta. 

 

Etenkin tyttöjen antamien perustelujen vuoksi toiminnasta saatu palaute oli antoisaa ja 

hyödyllistä. Mieleen on erityisesti jäänyt erään nuoren palaute: 

 

”Mä oon ollut kipeenä, mut menin kouluun kun tänää on tää ryhmä. Alkuu oli kipee olo 

mut tääl tuli parempi olo ku oli nii hauskaa” (nuori 4) 

 

Palaute on jäänyt mieleeni erityisesti siitä syystä että ryhmän toiminnalla on oltava to-

della merkitystä, jos se saa menemään kipeänäkin kouluun jotta ryhmään osallistumi-

nen on mahdollista. Lisäksi voinnin muutos parempaan toiminnan aikana on positiivi-

nen merkki toiminnan tuottamasta annista, voimaantumisesta. 

 

Fiilismittarin lisäksi keräsin tytöiltä palautetta spontaaneilla keskusteluilla, jonka mah-

dollisti työskenteleminen koulussa. Näin tyttöjä koulupäivien aikana välituntisin lähes-
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tulkoon päivittäin, ja toisinaan juttelimme ryhmän toiminnoista keskenämme. Ainoas-

taan yksi nuori kertoi, ettei halua minun juttelevan hänen kanssaan ryhmästä koulupäi-

vän aikana, jotta muut eivät saisi asiasta tietää. Todellisuudessa en koskaan ottanut 

ryhmää puheeksi, mikäli en ollut tyttöjen kanssa kahden tai jos aloite ryhmästä puhu-

misesta ei tullut nuorelta itseltään. Keskustelujen avulla sain mielestäni arvokasta tie-

toa tyttöjen ajatuksista ryhmässä olemiselle ja muiden nuorten kohtaamisesta. Erään 

nuoren mietteet kuuluivat näin, juteltaessa ryhmässä olevista nuorista: 

 

”Haluaisin olla Xxxx:  kaveri… se on aika samantapainen kun mä. Oon nähny sitä kou-

lussa, mut en oo vielä mennyt juttelee sille.” (nuori 2) 

 

Keräsin nuorilta myös palautetta kirjallisesti kolmannen ryhmätapaamisen jälkeen, 

teeman (yksinäisyys, ystävyys) käsittelemisestä ja toiminnasta. Tytöistä ainoastaan 

kaksi osallistui toimintaan, joten palautetta ei voi yleistää koskevaksi koko ryhmää. Ty-

töt olivat tyytyväisiä työskentelyyn ja toimintaan. Vastaukset olivat kummankin osalta 

lyhyitä ja yhteneviä. Mukavinta kerrassa oli ollut tarinatyöskentely: 

 

”Se kun keksittiin siihen tarinaa loppua” (nuori 3) 

 

Eikä mikään ollut ikävää tai jäänyt muutenkaan harmittamaan: 

 

"Kaikki oli kivaa” (nuori 4) 

 

Keräämällä loppupalautetta tytöiltä kirjallisesti uskon saavuttaneeni rehellisiä ja totuu-

denmukaisia vastauksia ryhmän toiminnasta. Tyttöjen vastausten mukaan ryhmän mu-

kana on ollut kivaa kulkea: 

 

”Ihan kivaa kun siellä on tehty mukavia juttuja” (nuori1) 

"Tää kerho on ollut kivaa viihdettä mulle" (nuori 2) 

"Mun mielestä tyttöryhmä on ollut tosi kiva, varsinkin se keilaaminen" (nuori 3) 

”Kivaa, kiva tehdä kaikenlaisia juttuja” (nuori 4) 

 

Ryhmässä oleminen ei kuitenkaan ollut pelkästään positiivinen kokemus, vaan tuotti 

myös päinvastaisen kokemuksen yhdelle nuorelle, vaikka hän antoi myös positiivista 

palautetta: 
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"Aika tylsää, koska kaikki on niin ujoja. Ja kun te olette niin lapsellisia. Se tuntuu suo-

raan sanoen hämmentävältä" (nuori 4) 

 

Ryhmän toiminnan toteuttamisesta eri tavalla tuli ristiriitaisia vastauksia. Toisaalta toi-

minnasta ei olisi haluttu muuttaa mitään, toisaalta toivottiin toiminnallisuutta ja erilaista 

toimintaa: 

 

"Olisin toivonut että meillä olisi ollut jokin yökerhojuttu" (nuori 2) 

”Enemmän sellaista tekemistä missä olis pitäny liikkua” (nuori 4) 

 

Uusien kokemuksien saaminen ryhmässä jakoi myös mielipiteitä, toisen kokiessa niitä 

saaneensa ja toisen kokiessa jääneen niistä paitsi. Tämä on mielestäni ymmärrettävää 

ja selitettävissä sillä että toisilla nuorilla on kokemuksia erilaisista toimintamuodoista 

kuin toisilla. Ryhmän toiminnan toteutusta miettiessä oli varauduttava siihen, ettei kaik-

ki toiminta tulisi olemaan entuudestaan tuttua tai uutta. Lisäksi suunnitelman parissa 

tehdyssä riskikartoituksessa olin jo miettinyt valmiiksi miten tulisimme toimimaan nuo-

ren kieltäytyessä osallistumasta toimintaan. Kieltäytyminen on aina huomioitava teh-

dessä toiminnallisia harjoituksia ryhmässä. Aallon (2000: 143) mukaan toiminnallisuu-

den perustana on ihmisarvo jolla tarkoitetaan jokaisen arvokkuutta ja vapautta itse 

päättää valinnoistaan ja rajoistaan. On tärkeätä kunnioittaa näitä jokaisen omia tunte-

muksia. Kenenkään ei ole pakko tehdä mitään sellaista mitä ei itse tahdo. 

 

Tytöt antoivat myös seuraavanlaista palautetta toiminnasta: 

 

”Ryhmässä on mielestäni ollut hauskaa esim. se kun silloin ensimmäisellä kerralla 

teimme yhdessä pizzaa ja silloin kun puhuimme tyttöyteen liittyvistä asioista. Harmillis-

ta on ehkä vähän ollut se, kun tapaamisissa on ollut pitkä väli. Mutta on ryhmässä ollut 

kivaa.” (nuori 1) 

 

Keräsin palautetta myös vanhemmilta liittyen heidän kokemuksiin ryhmästä ja sen toi-

minnasta. Vanhempien antaman palautteen mukaan ryhmän toimintaa luonnehdittiin 

positiivisella tavalla: 

 

"Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään kutsuminen on vahvasti 

positiivinen viesti: ”minusta ollaan kiinnostuneita”. Kaikki eivät tartu toimintaan pelkän 

seinämainoksen tms. kautta, siksi tällainen kohti tuleva kutsumenettely voi monille olla 

portti myös omaan rohkaistumiseen." (vanhempi 2) 
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”On tosi kivaa että tällainen on järjestetty. Itse asiassa minulla ei ole mitään muuta kuin 

hyviä kokemuksia kerhosta. Saisi kokoontua useamminkin ja vaikka ympäri vuoden!” 

(vanhempi 3) 

 

”Kiva, pieni ryhmä. Toiminnan jatkuminen tulevina vuosina olisi mukavaa.” 

(vanhempi 4) 

 

Tyttöjen osallistumisesta ryhmään olivat vanhemmat myös hyvillään ja korostivat tyttö-

jen osallistuvan mielellään toimintaan. 

 

”Tyttäremme on ollut kovin tyytyväinen ryhmän toimintaan. Hyvillä mielin hän on ryh-

mään lähtenyt ja iloisin mielin tullut kotiin.” (vanhempi 1) 

 

”Xxxxx on tosi mielellään osallistunut ryhmään. Erityisen innostunut oli keilareissusta!” 

(vanhempi 3) 

 

”Käy mielellään” (vanhempi 4) 

 

Niin nuorten kuin vanhempienkin palautteet tukevat havainnoinnista saatuja tuloksia. 

Havainnoinnin mukaan toimiminen oli mielekästä vaikka toisinaan sitä saattoi olla han-

kala havaita vähäisen vuorovaikutuksen, ja hiljaisen ehkäpä toisinaan vetäytyväisen 

käyttäytymisen takaa. Erään nuoren kohdalla tullut ristiriitainen palaute ryhmästä sai 

pohtimaan palautteen keräämisen tärkeyttä myös keskustelemalla. Palaute oli suurim-

maksi osaksi negatiivista, mutta samalla nuori kertoi positiivisista tuntemuksistaan sa-

moista asioista kuin negatiivisista. Nuori myös myönsi, ettei oikein ymmärtänyt palaut-

teen tarkoitusta kuten ei vastaamatta jättänyt äitikään. Epäilen myös kielimuurin voivan 

vaikeuttaa palautteen antamisessa jokseenkin, vaikka kokemus tästä onkin toinen. 

Kyseisen nuoren kohdalla en myöskään olisi voinut edes aavistaa ryhmän ja toiminnan 

tuottavan vastaavia tuntemuksia kuin palautteesta kävi ilmi. Tyttö tuntui viihtyvän ryh-

mässä, eikä koskaan tuonut esille, ettei olisi ryhmässä viihtynyt. 

 

Kuitenkin palautteiden yleinen positiivisuus yllätti ja laittoi pohtimaan palautteen to-

denmukaisuutta, johon palaan tarkemmin johtopäätöksissä ja luotettavuuden arvioimi-

sessa. Palautteiden mukaisesti voidaan kuitenkin olettaa toiminnan olleen niin hyödyl-

listä kuin ennen kaikkea mieluisaa. Omat havainnoinnit ja kokemukset myös tukevat 

saatua palautetta toiminnan tarpeellisuudesta ja miellyttävyydestä. Vanhemmilta saa-
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dut positiiviset palautteet ja toiveet toiminnan jatkumisesta ja kehittämisestä kertovat 

myös mielestäni toiminnan onnistumisesta. 

 

 

10.2   Ryhmän tavoitteiden arvioiminen 

 

Ryhmän tavoitteet muotoutuivat lopulliseen muotoonsa vasta alkukeskustelujen ja 

haastatteluiden jälkeen. Tavoitteeksi nousivat mahdollisuus antaa nuorille rohkaisua 

sosiaaliseen kanssakäymiseen (sosiaalisen kanssakäymisen myötä liittyminen eri ryh-

miin tai yhteisöihin tulisi helpommaksi) ja tukea itsetunnon kohenemiseen sekä kehit-

tymiseen. Kehittymisellä tarkoitan tässä yhteydessä vahvistumista ja voimaantumista. 

Voimaantuminen on koettu hyväksi ja tarpeelliseksi lähestymistavaksi (Savolainen). 

Siitosen (1999) mukaan on olemassa sellaisia olosuhteita ja edellytyksiä, jotka voivat 

voimautumisprosessissa edesauttaa. Keskeiset tekijät tässä ovat osallistujien tasaver-

taisuus ja itse määrittelyn oikeus. (Ks. Esim. Rahikainen 2001: 26.) Mahdollisuutta uu-

sien kavereiden saamiseen tarjottiin. 

 

Rohkaisun antaminen sosiaalisten taitojen tueksi tapahtui useimmiten vuorovaikutuk-

sessa tukemisella ja keskustelutilanteissa nuorten yksilöllisellä huomioimisella. Ketään 

ei painostettu vaan mukaan ottaminen tapahtui mahdollisimman luonnollisesti. Olimme 

varautuneet myös siihen, etteivät nuoret välttämättä alkuun ole vuorovaikutuksessa 

aktiivisesti, vaikka heitä siihen kannustettaisiin. Mielestäni oli tärkeätä huomioida tämä 

myös tavoitteiden kannalta. Nuoret olivat hyvinkin erilaisia persoonia vuorovaikutuk-

sessa olemisen suhteen, joka teki rohkaisemisesta ja tukemisesta haastavaa. Erään 

nuoren ollessa innostuessaan hyvinkin puhelias ja tilaa ottava, ei toisen nuoren kanssa 

vuorovaikutuksessa oleminen tahtonut alkuun onnistua ollenkaan. Nuorten rohkaistu-

minen sosiaalisten taitojen käyttämisessä, arvioitiin heidän omilla palautteillaan ja oh-

jaajien tekemien havaintojen perusteella. Myös vanhempien huomioita nuorissa mah-

dollisesti tapahtuvien muutosten osalta kuunneltiin. 

 

Tyttöjen havainnoimisen perusteella voidaan todeta nuorten rohkaistuneen ottamaan 

kontaktia toisiinsa ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa enemmän ja luon-

tevammin, mutta tämän tavoitteen toteutuminen ryhmän ulkopuolella jää tyttöjen anta-

man palautteen varaan. On hankala arvioida miten nuoret toimivat toisessa ympäris-

tössä, kuin jossa olemme toiminnan aikana tottuneet pääosin toimimaan. On väärin 

myös olettaa että sosiaalisten taitojen käyttämisen rohkaistuminen tapahtuisi hetkessä. 
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Totuudenmukaisempaa on ymmärtää tämän vievän aikaa ja tarvitsevan harjaantumista, 

jota ryhmässä pyrimme toteuttamaan. Nuoret itse totesivat tulleensa ryhmässä roh-

keammiksi ja että ryhmässä olemisen aikana, ja tämän jälkeen on ollut helpompi olla 

muiden ihmisten kanssa: 

 

”Kyllä, tuntuu että se (ryhmä) on vähän auttanut. Olen ehkä tullut vähän rohkeammak-

si” (nuori 1) 

 

"Olen luonnostani tosi rohkea, mutta silti heikko. – En ole siis muuttunut millään lailla. 

Ja tuskin kolme kertaa muuttaa paljoa.” (nuori 2) 

 

Itsetunnon vahvistumista havainnoimme nuorten käyttäytymisten ja olemuksien muu-

tosten myötä. Myös nuorten omia havaintoja ja tuntemuksia otettiin huomioon. Itsetun-

non vahvistumisen havainnoiminen on vaikeata, ellei osittain jopa mahdotonta, ryh-

mässä jonka toiminta on näinkin lyhyt kuin Grandiosan. Lisäksi kun ryhmälle asetetaan 

monia tavoitteita, joita pyritään samanaikaisesti tavoittelemaan, on niiden päällekkäi-

syydet ymmärrettävä siten, että tavoitteiden saavuttaminen havainnoimisella saattaa 

sekoittua. Jos itsetunnon vahvistumista verrataan tyttöjen olemukseen ja sen muutok-

seen sekä käyttäytymisen havainnoimiseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin, voidaan 

todeta joidenkin tyttöjen itsetunnon tukemisen tuottaneen näkyvää tulosta. Kyseisten 

tyttöjen kohdalla tapahtui reipastumista ja tytöt muuttuivat avoimimmiksi sekä helpom-

min lähestyttävämmäksi. He osallistuivat toimintoihin rohkeammin ja ottivat kontaktia 

enemmän toisiinsa ja ohjaajiin. Olen kuitenkin kriittinen itsetunnon tukemisen arvioimi-

seen pelkällä havainnoimisella näin lyhyessä ajassa, sillä ne havainnot joiden perus-

teella katson joidenkin nuorten itsetunnon tukemisen onnistuneen saattavat johtua 

myös muista asioista. Kaikkien nuorten kohdalla ei myöskään voida todeta itsetunnon 

vahvistuneen näkyvästi. 

 

Itsetunnon vahvistuessa saa nuori myös varmuutta, jonka kautta hän kokee olevansa 

rohkeampi. Eräs nuorista kirjoitti että on ryhmän aikana muuttunut: 

 

”Oon ollu rohkeempi ja ehkä ilosempi” (nuori 4). 

 

Tytöillä itsetunto saa tukea myönteiseksi koetusta ryhmästä. He käyttävät myös sen 

luomia sosiaalisia suhteita hyväkseen identiteettityössään. (Tyttökansio 2001:13.) 
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Mahdollisuus uusien kavereiden saamiseen toteutui kahden nuoren kohdalla, heidän 

tutustuessaan ja saadessaan toisistaan ystävät. Yksi nuori kirjoitti, ettei ole saanut uu-

sia ystäviä, koska ei saanut tähän mahdollisuutta. Keskustelimme ryhmässä nuorten 

omasta aktiivisuudesta, ja sen vaikutuksesta muun muassa muihin tutustumisessa ja 

ystävien hankkimisessa. Valitettavasti kaikki nuoret eivät olleet jokaisella toimintaker-

ralla paikalla. 

 

 

10.3   Tyttöjen tavoitteiden arvioiminen 

 

Tyttöjen asettamien henkilökohtaisten tavoitteiden arvioiminen tapahtui nuorten ja van-

hempien antamilla palautteilla ja ohjaajien tekemillä havainnoilla. Nuorten luodessa 

tavoitteitaan toiminnalle ja meidän keskusteltaessa niistä, oli ryhmän toiminnan tarkoi-

tus kestää suunnitelmien mukaisesti seitsemän viikkoa. Toiminnan lyhentyminen on 

huomioitavaa ja merkille pantava tavoitteiden saavuttamisen arvioimisessa. Uskon tällä 

olleen vaikutusta tavoitteiden toteutumattomuuteen, mutta huomioitavaa mielestäni 

kuitenkin on myös se, kuinka paljon muutoksia tapahtui lyhyellä, mutta intensiivisellä 

toiminnalla. 

 

Seuraavissa taulukoissa kuvaan nuorten asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista 

nuoren, vanhemman ja ohjaajan näkökulmasta. Kolmannen nuoren tavoitteiden arvioi-

minen puuttuu, koska nuori ei useista pyynnöistä ja yrityksistä huolimatta antanut täy-

dellistä loppupalautetta, joten tavoitteiden arvioiminen nuoren osalta jäi tekemättä. Mie-

lestäni nuoren kokemukset henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ovat hyvin-

kin oleellisia, joten tavoitteiden toteutumista ei ole kyseisessä tapauksessa arvioitu 

pelkästään vanhemman ja ohjaajan näkökulmasta. 

 

Nuori 1 

Tavoitteet Tavoite saavutettu 

Haluaisin uusia kokemuksia  

Toivoisin rohkeutta olla muiden kanssa x 

 

”Tutustuin xxxx:n  vaikka en ennen tuntenut häntä” (nuori 1) 

"Nuoremme osallistuminen on ollut myönteistä ja hän on oikein mielenkiinnolla ollut 

toiminnassa mukana. Mitään ”suurta ja mahtavaa” ei ole ollut havaittavissa, mutta tällä 

viikolla tyttäremme kertoi vaihtaneensa yhteystietoja yhden toisen tyttöryhmäläisen 
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kanssa eli jotakin pientä on itämässä ja se on hyvä. Kenties uusi ystävyyssuhde on 

aluillaan ja jos niin käy, se on todella merkittävä asia." (aikuinen 1) 

 

Havaintojeni perusteella nuori oli alkuun ryhmässä vetäytynein ja hiljaisin, mutta jo toi-

sella kerralla mukana ollessaan vaikutti rentoutuneemmalta. Valitettavasti nuoren koh-

dalla ryhmätapaamiset jäivät vähäisiksi sairastumisten vuoksi. Nuori totesi palauttees-

saan tavoitteen, rohkeudesta olla muiden kanssa toteutuneen, uuden tutustumisen 

myötä. Sen sijaan uusia kokemuksia hän ei kokenut saaneensa. 

 

Nuori 2 

Tavoitteet Tavoite saavutettu 

Uuden kokemuksen saaminen x 

Uusien, oikeiden ystävien saaminen  

 

"Olen saanut uuden kokemuksen ja se oli kiva" (nuori 2) 

 

Mielestäni tämä nuori otti aktiivisesti kontaktia ryhmän toiseen nuoreen ja vaihtoi tämän 

kanssaan jopa messenger -osoitteita. Heistä ei ilmeisesti kuitenkaan tullut ystäviä kes-

kenään tai ainakaan siinä merkityksessä jossa kyseinen nuori toivoi, koska oikean ys-

tävän saaminen ei tavoitteena toteutunut. Olen sitä mieltä että nuori arvioi myös hyvin 

realistisesti sitä miksei tavoite toteutunut kirjoittaessaan seuraavasti: 

 

”En ole saanut (ystäviä). En ole saanut tilaisuutta. Koska on ollut vaan kolme kertaa 

muttei se haittaa”. 

 

Nuori 3 

Tavoitteet Tavoite saavutettu 

Toivoisin uusia harrastuksia  

Haluaisin uusia ystäviä ja 

 oppia uusia asioita 
 

 

Kyseinen nuori jätti vastaamatta tavoitteiden toteutumista koskevaan kysymykseen, 

joten niiden arvioiminen ei onnistu. Nuoren äiti kirjoitti kuitenkin havainneensa tytössä 

seuraavanlaisia muutoksia ryhmässä oloaikana: 
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”Xxxxx :lle on tullut oman luokan tytöstä hyvä kaveri tämän kerhon aikana. Lisäksi hän 

on alkanut entistä rohkeammin tutustua tähän omaan, uuteen asuinpaikkakuntaansa. 

Mehän muutettiin tänne kesällä -05". 

 

En kommentoi nuoren henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista aikaisemmin mai-

nitsemastani syystä. Havaintojeni perusteella voin kuitenkin todeta nuoren äidin mukai-

sesti nuoren saaneen uuden kaverin ryhmän ulkopuolelta. 

 

Nuori 4 

Tavoitteet Tavoite saavutettu 

Saada rohkeutta lisää x 

Saada uusia kavereita x 

Uusia harrastuksia  

 

”Oon ollu rohkeempi ja saanu kaverin” (nuori 4) 

”Xxxxx on saannut uuden kaverin” (vanhempi 4 

 

Mielestäni nuori on ottanut hiljalleen ryhmässä enemmän kontaktia muihin, vaikka 

oma-aloitteellisuus on ollut suhteellisen vähäistä. Havaintojen perusteella nuori on ollut 

ryhmässä aktiivisesti mukana ja viihtynyt siinä todella kiitettävästi. 

 

 

10.4   Omien oppimistavoitteiden arvioiminen 

 

Oppimistavoitteideni saavuttamista olen tarkastellut ohjaajuuden havainnoimiseen 

työstämäni kaavakkeiden avulla, joita täytin jokaisen toimintakerran jälkeen, sekä op-

pimispäiväkirjan ja saamani palautteen avulla. Valmiiden kaavakkeiden käyttäminen oli 

mielekästä sillä ne eivät vaadi niin perusteellista kirjaamista kuin pitämäni oppimispäi-

väkirja. 

 

Hiljaisien ja vetäytyvien tyttöjen kohtaamista tasavertaisena ja turvallisena aikuisena, 

oli pääasiallisena tavoitteenani. Kuten aiemmin mainitsin, olen saanut jo ohjaajana 

olemisena kokemusta, mutta pääosin erilaisten nuorten kanssa työskentelystä, kuin 

tyttöryhmässä. Alkuun pelkäsin heidän kanssaan mahdollista hiljaisuutta ja siihen suh-

tautumista. Pelkäsin ahdistuvani ja tuhoavani nuorten kanssa keskinäisen vuorovaiku-

tuksen liiallisella puhumisella ja kiirehtimisellä. Vaikka pohdimme työparini kanssa jo 
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etukäteen alkukeskustelua ja ensimmäistä ryhmätapaamista ja varauduimme vähäi-

seen vuorovaikutukseen tuli tilanne silti yllättämään. Oppimispäiväkirjassa olen pohti-

nut asiaa seuraavasti: ”Miten voin tietää milloin on syytä vielä odottaa vastausta tai 

milloin tilanne alkaa muuttua ahdistavaksi? Huomaan että toisaalta hiljaisuus on tar-

peellista ja tilanteeseen sopivaa, mutta jossain tilanteissa se tuntuu ahdistavalta niin 

itsestäni kuin ehkä myös muista.” 

 

Yksi opettavaisimmista asioista opinnäytetyön parissa olikin oman osaamisen rajalli-

suuden ymmärtäminen ja sille luvan antaminen.” Aina ei voi oppia ja osata kaikkea 

uutta vaikka kuinka yrittää. Joskus oppiminen tapahtuu ainoastaan ajan kanssa. Ihmi-

nen, en edes minä, voi oppia kaikkea eikä siihen ole edes tarvetta”. 

 

Jauhiainen & Eskola (1994: 71) kirjoittavat teoksessaan Ryhmäilmiö seuraavasti: vuo-

rovaikutusteot voivat olla sanallisia ilmaisuja tai vaitioloa, eleitä, ilmeitä, liikkeitä, tekoja 

tai vaikka somaattisia reaktioita. Hiljaisuus ja vetäytyminen ovat aivan yhtä vaikuttavia 

kuin puhuminenkin. Sanattomasti ilmaistu emotionaalinen suhtautuminen on tavallaan 

sanojen saate, jolla on ryhmätilanteissa huomattava merkitys sen välittämien tunnela-

tauksien, hyväksynnän ja torjumisen vuoksi. Näiden asioiden havaitseminen edesauttoi 

huomattavasti nuorten kohtaamista. Kohtaan heidät sellaisena aikuisena kuin olen, 

esittämättä tai yrittämättä, mitään muuta. Huomioin tapaamisissa oman käytökseni 

suhteen eräitä asioita, kuten rauhallista olemusta ja kiireettömyyttä, joiden toivoin luo-

van luottavaista ja kiireetöntä ilmapiiriä. 

 

Sanattomasti ilmaistu emotionaalinen suhtautuminen on tavallaan sanojen saate, jolla 

on ryhmätilanteissa huomattava merkitys sillä se välittää tunnelatauksia, hyväksyntää 

sekä torjuntaa. (Jauhiainen & Eskola 1994: 71) Hiljaisuuden sietäminen kasvoi ajan 

kanssa, vaikka ajan kanssa myös sen tarve väheni. Kahdenkeskeisissä keskusteluissa 

nuorten kanssa ei hiljaista hetkeä tullut. Huomattava osuus kaikesta vuorovaikutukses-

ta on sanatonta (Jauhiainen & Eskola 1994: 71). 

 

Tasavertaisella ohjaajalla tarkoitan nuorten kohtaamista tasavertaisena, en ylempänä 

auktoriteettina tai vähempiarvoisena opiskelijana. Tasavertaisena olemisella pyrin luo-

maan luotettavaa ja turvallista ilmapiiriä. Vaikka pyrinkin tasavertaiseksi nuorten kans-

sa, olin myös heille aikuinen, joka tarvittaessa pitää rajat ryhmän sisällä. 

 

Uskon onnistuneeni tavoitteissani tasavertaisena ja turvallisena ohjaajana. Perustelen 

havaintojeni lisäksi tavoitteen saavuttamista tyttöjen käyttäytymisellä ryhmän toiminnan 
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aikana ja sen keskeytymisenkin jälkeen. Nuoret ovat rohkeasti puhuneet aroistakin 

asioistaan minulle ja tuoneet täten luottamistaan näkyväksi. Itselleni se on ollut suurinta 

ja parasta mahdollista palautetta, mitä työssäni olen voinut saada. Nuoret kuvailivat 

palautteessaan ohjaajia: ”Kivoiksi ja mukaviksi” (nuori 1, nuori 2 ja nuori 4). 

 

Yhdeltä nuorelta saimme suhteellisen kriittistä palautetta, joka ei missään vaiheessa 

käynyt nuoren käyttäytymisestä ryhmässä ilmi. Nuori kirjoitti palautteessaan seuraa-

vasti: ”Minusta te olette tosi lapsellisia ja käyttäydytte kun me ei ymmärrettäisi mitään. 

Esim. Mikä on meille parasta. Te ette ymmärrä mitään. Muuten olette ”mukavia” tai 

ainakin näyttelette mukavia. Anteeksi jos loukkasi. Mutta vihaan valehtelua ja olen vain 

rehellinen” (nuori 2). Kyseisen nuoren antama palaute ja sen ristiriitaisuus laittoi miet-

timään pitkäksi aikaa. Mielestäni palaute oli ristiriitainen, sillä kyseinen nuori kirjoitti 

ohjaajien olevan myös mukavia. Yritin käydä mielessäni läpi tapaamisiamme ja miettiä 

missä vaiheessa olin epäonnistunut ohjaajana, vai olinko toiminut väärin jo alusta asti? 

Miksi en ollut itse huomannut tätä, tai miksi en ollut saanut siitä palautetta aiemmin 

nuorilta, vanhemmilta tai työparilta? 

 

Miettiessäni miten kahden muun nuoren palautteet eroavat tässä suhteessa näinkin 

rajusti tämän nuoren palautteesta, tulen siihen tulokseen että nuoret ovat yksilöitä jotka 

käsittävät asiat eri tavalla aivan kuten aikuisetkin. Toisen tuntemukset eivät ole välttä-

mättä yhteneviä muiden kanssa. Harmillisinta mielestäni asian suhteen kuitenkin on se, 

että asia tuli vasta tässä vaiheessa päivänvaloon. Toisaalta koen tulevani nuoren 

kanssa hyvin toimeen. Koulun kasvatushenkilökunnan mukaan nuoreen on ollut vaikea 

luoda kontaktia, mutta koen onnistuneeni tässä. Nuori on kertonut minulle ajatuksistaan, 

tunteistaan ja haaveistaan. 

 

Vanhemmilta saaduissa palautteissa kiiteltiin yhteistyöstä, keskustelun helppoudesta ja 

mukavuudesta: 

 

"Yhteydenpito on ollut ihan mukavan aktiivista Suvin taholta. Keskustelumme puheli-

messa antoi kuvan napakasta ja asiantuntevasta, nuoria kunnioittavasta tavasta työs-

kennellä." (vanhempi 1) 

 

”Olen kerran tavannut ohjaajat ja molemmat olivat todella mukavia. Uskon, että tytöt 

uskaltavat kertoa heille erilaisista jutuistaan erilailla kun meille vanhemmille tai opettajil-

le. Teette arvokasta työtä nuorten parissa, jatkakaa samaan malliin!” (vanhempi 3) 
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Työparini antama palaute oli seuraavanlaista: 

 

"Mun mielestä meidän yhteistyö on toiminut. Sulla tosin on ollut suurempi vastuu näis-

sä varaus, ja tyttöjen asioiden selvitysten kanssa. Toisaalta tytöt on sulle tuttuja ja ky-

seessä sun lopputyö, että ehkä tämä on ollut järkevämpää. Mielestäni sä olet ihailtavan 

rauhallinen persoona, joka ei helpolla hätkähdä. Selität asiat selkeästi niin että kaikki 

ymmärtävät. Tytöt selvästi luotti suhun, ja myös minä.” 

 

Tavoitteeseen kuului myös toimiminen hyvänä ohjaajana yleisesti ryhmissä, niiden vii-

tekehyksestä huolimatta. Uskon kokemukseni, ohjaajana toimimisesta kyseisessä tyttö-

ryhmässä, olleen niin antoisa että se antaa luottamusta tulevaisuudessa laajentaa oh-

jaajana olemista erilaisten kohderyhmien parissa. Suurena antina olen ryhmässä oh-

jaamisesta saanut oivalluksen, että omana itsenään ilman rooleja pärjää jo varsin pit-

källe. Tasavertaisena, mutta turvallisena aikuisena pysyessäni luotan siihen että pystyn 

toimimaan hyvänä ohjaajana kunhan kokemuksen myötä saan varmuutta, jota ohjaaja-

na toimiessa tarvitaan. Lisäksi on tärkeä muistaa, ettei ihminen tule koskaan niin oppi-

neeksi ettei enempää opeteltavaa löytyisi. 

 

11   JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa tiivistän arvioimisen perusteella toiminnasta saadut tulokset johto-

päätöksiksi ja pohdin niiden perusteella ryhmän toimintaa, sen kannattavuutta sekä 

siihen liittyviä huomioonotettavia seikkoja. Perustelen johtopäätöksiä palautteen avulla. 

 

Arvioinnin ja toiminnasta kerättyjen palautteiden mukaan vastaavanlaiselle ryhmälle on 

tarvetta. Erityisnuorisotyöntekijä ja ryhmän toinen ohjaaja, Riikka Hellman, toteaa pa-

lautteessaan vastaavanlaiselle ryhmälle olevan tarvetta: 

 

"Tämmöiselle tyttöryhmälle oli tarvetta, sillä valtaosa ryhmistä on vilkkaille nuorille eikä 

hiljaisille ja vetäytyville. Jatkossakin tämänlaiselle ryhmälle on varmasti tarvetta. Tytöt 

ovat olleet positiivisesti mukana ja osallistuneet omien kykyjensä mukaan toimintaan." 



 66 

Myös yhden nuoren äiti kirjoitti palautteessaan seuraavasti: 

 

”Toiminnan idea on kerrassaan loistava. Juuri tämänkaltaista toimintaa tarvitaan mo-

nessakin mielessä. Ongelmien ennaltaehkäisyyn on hyvä löytää uusia avauksia. Usein 

kouluissa on järjestetty ”koulun ulkopuolista kivaa” ns. häiriköille (ja usein pojille). Tämä 

toiminta on suunnattu erityisesti tytöille ja vielä kilteille ja hiljaisille: hyvä, että on tarjolla 

vaihtoehtoja erilaisille lapsille / nuorille” (vanhempi 1). 

 

Kolmen nuoren antamista palautteista, kaksi heistä koki tulleensa rohkeammaksi ja 

toinen heistä myös totesi, muiden ihmisten kanssa olemisen helpottuneen ryhmässä 

olemisen ja sen keskeytymisen jälkeen. Kaksi nuorta kertoi saaneensa uuden kaverin 

ryhmästä ja lisäksi kaksi nuorista koki myös saaneensa uusia kokemuksia. Ryhmän 

toiminnan aikaan saamat tuntemukset ja kokemukset ovat olleet siis positiivisia ja ta-

voitteiden mukaisia, vaikka eivät aina yltäneetkään saavutuksiin. Hiljasen ja Moskuvaa-

ran (1998: 71) työn johtopäätöksistä on todettavissa toiminnallisen tyttöryhmän anta-

neen tytöille voimavaroja, ryhmän lyhytikäisyydestään huolimatta: ”Toiminnan aikana 

tytöt muodostivat kiinteitä ystävyyssuhteita, jotka olivat vielä puolenvuoden kuluttua 

elinvoimaisia." 

 

Nuorten vanhemmilta tullut palaute oli positiivista ja ryhmän jatkumista toivottiin kovas-

ti: 

 

”Onkohan vastaavaa toimintaa jatkossa? Hyvä jos olisi - ehkäpä myös tälle ryhmälle 

vaikkapa ensi syksynä vähän vähemmälläkin panostuksella...? (vanhempi 1)” 

 

”Toivoisin että tällainen ryhmä voisi toimia ihan jatkuvasti. Ja olisi kiva, jos tälle ryhmäl-

le olisi jatkoa syksyllä, vaikka koko yläasteajan. Tytöthän voisivat sitten olla rohkaisijoi-

na muille, mahdollisille uusille tyttöryhmäläisille (vanhempi 3)” 

 

”Toiminnan jatkuvuus tulevina vuosina olisi mukavaa (vanhempi 4)” 

 

Ryhmän toiminnan tarpeellisuus ja toimivuus tulevat esille myös vanhempien antaman 

palautteen myötä. Ihalainen ja Karres toteavat (2004:55) työnsä perusteella tyttötyön 

olevan arvokasta ja antoisaa sekä ohjaajille että ohjattaville. He toivoivat opinnäyte-

työnsä ryhmän jatkumista, mikä ei valitettavasti toteutunut. Vanhemmat toivovat toi-

minnan jatkumista ja jonkin asteista vakiinnuttamista; tyttöjen todettiin voivan toimia 

esimerkkeinä uusille mahdollisille ryhmäläisille. Tulevaisuudessa nykyisten ryhmäläis-
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ten toimiminen "tutoreina" uusille osallistujille loisi mielestäni toimintaan uusia ulottu-

vuuksia ja mahdollisuuksia. Ryhmän toiminnan kehittäminen yhä asiakaslähtöisem-

mäksi olisi täten helpompaa. Luulen myös nykyisten ryhmäläisten esimerkin ja mukana 

olemisen toimivan rohkaisevana ja kannustavana tekijänä mahdollisille uusille ryhmä-

läisille. Saarnio ja Lohjala (2004:67) kirjoittavat oman opinnäytetyön perusteella sellai-

sen tyttötyön olevan ehdottoman tärkeää joka rohkaisee ja tukee tyttöjä olemaan omina 

itsenään, käyttämään luovia voimavaroja ja antaa tytöille mahdollisuuden ilmaista itse-

ään. 

 

Grandiosan toiminnan voidaan siis todeta olevan tarpeellista ja onnistunutta. Toimin-

nan sisältö perustui tyttöyden, yksinäisyyden ja ystävyyden käsittelemiseen ja niiden 

parissa työskentelemiseen tyttöjen toivoman toiminnan ohella. 

 

Lyhyesti voidaan todeta toiminnan sisällön rakentuneen toiminnallisista menetelmistä, 

joiden avulla teemoja työstettiin. Kaukoranta ja Niemelä kirjoittavat (2005: 54) toimin-

nallisuuden avulla työntekijän pääsevän paremmin asiakkaan lähelle kuin istumalla 

toimistossa pöydän takana. Työssäni oli käytössä toiminnallisia menetelmiä, joista 

oleellisimmaksi nostin teoriaa kirjoittaessa voimaantumisen ja tarinoinnin. Tarkastelles-

sa ryhmän saavutuksia, jotka muodostuvat toiminnallisista menetelmistä, pystytään 

toteamaan että voimaantumisen menetelmällä ja tarinoinnilla on mahdollisuus tavoittaa 

ryhmälle asetettuja tavoitteita kuten sosiaalisten taitojen tukemista ja itsetunnon voi-

maantumista. 

 

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, on tarinoinnin avulla helpompi käsitellä itselleen vaikei-

ta asioita, koska sen avulla tapahtumat voidaan siirtää toista henkilöä koskevaksi. Tari-

na kerrotaan aina jostakin tietynlaisesta näkökulmasta. On tyydyttävä yksittäisiin tari-

noihin, jotka ovat merkityksellisiä kertojilleen. Kysymys totuudesta ja keksitystä jää tul-

kinnanvaraiseksi. Itselle tärkeä satu tai tarina sisältää tosia ja todellisia kosketuspintoja 

suhteessa omaan elämään. (Sava & Vesanen-Laukkanen 2004: 78.) Vaikka näkökul-

maa vaihdettaisiin, ei alta paljastu mikään alkuperäinen, yleinen totuus. Tarinoinnin 

avulla voimaantuminen on myös mahdollista toteuttaa nuoren saadessa arvostusta ja 

onnistumisen kokemuksia työskentelystä. 

 

Opinnäytetyössäni myös tehtiin uudenlaista yhteistyötä, jossa toimijoina olivat koulun 

nuoriso-ohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijä. Yhteenvetona työskentelystä voidaan todeta 

sen olleen molemmin puoleisesti antoisaa ja toisiaan täydentävää. Teimme työparini 

kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä töitä ja yhteistyö oli mutkatonta. Koska kyseessä 
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oli opinnäytetyöni ja olin jo työstänyt alustavan suunnitelman toiminnalle, sen tavoitteil-

le sekä tehnyt alustavaa työtä mahdollisten osallistujien hankkimisessa. Hoidin myös 

rahoituksen sekä tarvittavien lupien hankkimisen. Toiminnan aloittamisen jälkeen olin 

vastuussa toimintoihin tarvittavien välineiden hankkimisesta, tiloista ja välipalasta sekä 

yhteydenpidoista nuorten sekä vanhempien kanssa. Vastasin myös kirjallisista tuotok-

sista nuorille ja vanhemmille. Jälkeenpäin ajatellen työskentelyä olisi helpottanut töiden 

tasapuolinen jakaminen. Suunnittelimme yhdessä kuitenkin jokaisen toimintakerran ja 

vastasimme, yhtä kertaa lukuun ottamatta toiminnasta yhdessä. En kuitenkaan halua 

väheksyä työparini työpanosta. Koen työskentelyn olleen antoisampaa ja helpompaa 

työparin kanssa, kuin mitä se olisi ollut yksin. 

 

Teimme yhteistyötä ensimmäistä kertaa yhdessä, joten työskentelyn suhteen, on tule-

vaisuudessa kehittämisen varaa. Ensisijaisesti olisi tärkeätä miettiä työnjakoa siten että 

se muodostuisi tasapuolisemmaksi. Lisäksi yhteistyössä kannattaisi hyödyntää myös 

erityisnuorisotyöntekijän rooli vapaa-ajan toimijana ja yhdyshenkilönä nuorten harras-

tus mahdollisuuksiin ja linkkinä vapaa-ajan vieton mahdollisuuksiin. 

 

Yhteistyömme ansioista loimme myös sillan koulun ja vapaa-ajan välille. Olimme sa-

maa mieltä siitä, että tulevaisuudessakin vastaava työ kannattaa ja se täydentää työs-

kentelemistä nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi niin koulussa kuin vapaa-

ajallakin. Sosionomit koulussa -hankkeen kannalta opinnäytetyöstä saatu palaute on 

arvokasta juuri tämän saumattoman yhteistyön luomiseksi ja kehittämiseksi sekä laa-

jentamiseksi tulevaisuudessa. Olen vahvasti sitä mieltä että mitä tukevamman ja katta-

vamman tukiverkon nuoret saavat ympärilleen, sen varmempaa ja turvallisempaa on 

heidän kasvamisensa tasapainoisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi. 

 

Koulun ja vapaa-ajan suhteen nuorten tukiverkostossa mukana voisi olla koulun puolel-

ta esimerkiksi koulusosionomi, joka olisi yhteistyön puitteissa tekemisissä myös vapaa-

ajan sektorin tahojen kuten nuorisotyöntekijöiden, seurakunnan tai järjestöjen kanssa. 

Nuorten tukiverkoston koostuminen olisi yksilöllistä, riippuen nuoren kanssa tekemisis-

sä olevista tahoista. Tukiverkoston luomisen suhteen tulisi myös luoda toiminnalle eet-

tisesti oikeanlainen pohja. Mielestäni nuoren kanssa tulisi keskustella siitä, kenen 

kanssa häntä koskevista asioista voidaan puhua. Salassapitovelvollisuutta ei saisi rik-

koa. 
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Uskon työni toimivan hyvänä ponnahduslautana vastaavanlaisien ryhmien toteuttami-

selle sekä ennen kaikkea uudenlaisena työkenttänä sosionomeille esimerkiksi kouluis-

sa. Lisäksi olemme onnistuneet luomaan esimerkin nuorten koulun ja vapaa-ajan tuki-

verkoston luomiseen kasvatushenkilökunnan ja nuorisotyöntekijöiden osalta. Yhteis-

kunnallisella tasolla tämä tarkoittaisi sosionominen työkentän laajentumista ja vakiin-

nuttamista lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön sekä uudenlaisen yhteistyön 

luomista koulun ja vapaa-ajan sektorille. 

 

Tähän asti koulu on toiminut vapaa-ajasta erillisenä mutta kuitenkin vaikuttavana teki-

jänä nuoren elämässä. Koulun ja vapaa-ajan yhteistyön luomisella mahdollistetaan 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen verkostoitumalla ja luomalla saumatonta yh-

teistyötä esimerkiksi koulusosionomin ja nuorisotyöntekijöiden välille. Tulevaisuudessa 

kehiteltävänä yhteistyömuotona voisi olla nuorisotyöntekijöiden työkentän laajentumi-

nen kouluihin, esimerkiksi mukana oleminen koulun järjestämien tilaisuuksien toteutta-

misessa kuten myös koulusosionomin työkentän laajentuminen nuorisotyöntekijöiden 

työkentälle. 

 

12   LUOTETTAVUUDEN JA EETTISYYDEN ARVIOINTIA 

 

Opinnäytetyön luotettavuus toiminnallisessa opinnäytetyössä perustuu suurelta osin 

mielestäni hyvin toteutettuun kokonaisvaltaiseen prosessiin ja arvioinnin jälkeisten joh-

topäätösten tekemiseen, sekä niiden vahvistamiseen ja tukemiseen kirjallisuuden avul-

la. Tarkoitan tässä kokonaisvaltaisella prosessilla toiminnallista työtä, joka sisältää kat-

tavan suunnitelman, toteutuksen ja arvioinnin. Kattavan näistä tekee monien näkökul-

mien huomioiminen aina riskikartoituksesta epäonnistumisten huomioimiseen ja vara-

suunnitelmien tekemiseen ennalta. Toteutuksen on pohjauduttava kattavaan suunni-

telmaan, missä toki muutokset ovat sallittuja perustelluista syistä. Toteutuksen arvioi-

misen ja tavoitteiden saavuttamisen on oltava realistista ja perusteltua. 

 

Koen täyttäväni nämä ehdot omassa työssäni, vaikka toiminta keskeytyi yllättäen louk-

kaantuessani tapaturmaisesti. Toiminnan jatkuminen ei ollut mahdollista, ollessani itse 

työkyvytön ja koska katson, etten voinut asiaan enempää vaikuttaa työparini ratkaisun 

kannalta. On myös huomioitavaa ettei elämässä voi ennustaa seuraavan päivän, ei 

edes seuraavan hetken tapahtumia etukäteen. Edes toiminnan suunnittelussa ei voida 

huomioida ja varautua kaikkeen. 
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Grandiosan toiminta oli opinnäytetyön mahdollistamiseksi suunniteltu tiiviiksi ja lyhyt 

kestoiseksi. Toiminnan edetessä päädyimme jatkamaan ryhmän toimintaa myös alku-

peräisten suunnitelmien lisäksi harvemmilla tapaamisilla, koska katsoimme toiminnan 

olevan tarpeellista ja antoisaa myös ohjaajille kuten nuorille. Toiminnan keskeytyessä 

jäi ryhmän toiminnan aika vieläkin lyhyemmäksi kuin alkuun olimme suunnitelleet. Pa-

lautetta analysoidessa oli myös tämä yllättävä seikka huomioitava. Voiko vastaavia 

tuloksia saada aikaan kyseisessä ajassa ja kuinka totuudenmukaisilta ne vaikuttavat? 

Asiaan oman lisänsä tuo toiminnallisen työn arvioiminen sillä toimijat ovat omia per-

sooniaan ja heidän sekä toiminnan arvioimiseen ei ole olemassa yhtä ainoata vaihtoeh-

toa. Lisäksi palautteen kerääminen sähköpostilla luotettavuuden kannalta on mielestäni 

sekä hyväksyttävää että epäilyttävää. Koskaanhan emme voi tietää, kuka palautteen 

todella kirjoittaa, ellemme itse sitä ole todistamassa. Jouduin pohtimaan asiaa erään 

nuoren palautetta lukiessani, ja päädyin tulokseen etten voi kirjoittajasta varma olla-

kaan, mutta uskon tytön itse olleen kirjoituksen takana. 

 

Jotta pystyn opinnäytetyössäni käyttämään valmiina olevaa aineistoa tukemaan pää-

telmiäni, on minun täytynyt todeta käyttämäni aineisto luotettavaksi. Käytännössä tämä 

on tarkoittanut etenkin internet -lähteiden käytön suhteen asioiden todenperäisyyden 

varmistamista. Aineiston käytettävyyden huomioimista siten, ettei se ole liian vanhaa 

siihen nähden, että asiat olisivat voineet muuttua uusien tutkimusten tai päätelmien 

valossa. 

 

Työssäni olen käyttänyt internet -lähteitä kirjoittaessani sellaisista asioista, joissa mie-

lestäni kyseisen lähteen käyttäminen on luontevaa ja luotettavaa. Esimerkiksi viitates-

sani Hakunilan kouluun on kyseistä aineistoa saatavilla kirjallisesti yhtenäisenä ainoas-

taan internet -sivuilta, joista vastaa Vantaan kaupunki. Lisäksi olen pyrkinyt käyttämään 

ainoastaan sellaisia lähteitä internet -sivustoilta, jotka voidaan todeta luotettaviksi ja 

totuudenmukaisesti, kuten se että kirjoittaja on esitetty tai että julkaisu on tunnetun in-

stanssin julkaisema. Joidenkin lähteiden kohdalla olen tarkistanut kirjoittajan. Luotetta-

viksi katson esimerkiksi Vantaan kaupungin julkaisut omilla sivuillaan ja eri kaupunkien 

yliopistojen sivuilla julkaistut työt ja tutkimukset. Internet – lähteitä olen käyttänyt työs-

säni koska kirjallisen aineiston saaminen on ollut joko mahdotonta tai todella vaikeaa. 

Samasta syystä olen joutunut viittaamaan voimautumisesta kirjoittaessa opinnäytetyö-

hön alkuperäisen aineiston sijaan. 
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Opinnäytetyöhön liittyy monia eettisiä kysymyksiä, joista yhtenä tärkeimpänä pidän 

työssä käytettävien käsitteiden, kuten yksinäisyyden, yleistämistä osallistujiin. Lisäksi 

pidän tärkeänä nuorten anonyymina pysymistä. 

 

Yksinäisyys on käsite, joka pitää paljon sisällään. Kuten olen jo aiemmin maininnut, 

mielestäni yksinäisyys on ennen kaikkea tunne. Kun puhutaan yksinäisistä henkilöistä, 

ovat he sitten vanhuksia tai lapsia, liittyy sanaan usein negatiivinen viittaus. Kuitenkin 

yksinäisyyttä on monenlaista, ja loppujen lopuksi me emme voi edes tietää kokeeko 

henkilö itse itsensä yksinäiseksi, vai onko se ainoastaan ulkomaailmasta tullut määri-

telmä. Opinnäytetyötä valmistellessani mietin, millä tavalla kuvailisin työn kohderyhmää, 

sillä en ole itse henkilökohtaisesti jutellut yhdenkään osallistujan kanssa yksinäisyydes-

tä ennen ryhmän alkamista. Voinko siis nimittää kohderyhmän nuoria yksinäisiksi? 

Päädyin opinnäytetyön aikana siihen etten haluaisi nimetä ryhmää yksinäisten tyttöjen 

ryhmäksi vaan ryhmäksi jossa käsitellään yksinäisyyttä. Sillä kyseistä teemaa käsitel-

lessä nuorten kanssa ja ryhmän toiminnassa tuli esille, ettei välttämättä nuori jota muut 

kuvailevat yksinäiseksi tunne olevansa yksinäinen. 

 

Olemme valmiita usein tekemään johtopäätöksiä muista ulkoisten ominaisuuksien mu-

kaan, jotka eivät välttämättä pidä ollenkaan paikkansa. On asioita, kuten yksinäisyys, 

joita muiden on hankala todeta ulkoapäin. Toiminnassa mukana olleen nuoren sanoin: 

 

”Aikuiset ei voi ymmärtää nuoria ja lapsia. Mutta kyllä me kaikki ymmärretään jopa pa-

remmin kuin aikuiset. Ja osataan avautuu. Loppujen lopuksi vaan itse tietää oikeasti 

mitä tarvitsee ja minkälainen on. Kukaan ei voi sitä edes arvioida pelkän ulkokuoren 

mukaan”. 

 

Ryhmään osallistuville nuorille kerroin, että tyttöryhmän toiminta liittyy opinnäytetyöhöni 

ja että toiminasta sekä sen tuloksista tulen kirjoittamaan opinnäytetyön. Tärkeää mie-

lestäni oli painottaa nuorten anonyymina pysymistä. Sosiaalialan ammattilaisen eetti-

sissä ohjeissa Arki, arvot, elämä, etiikka (2005:8, 20) todetaan että ammattilaisen tulee 

kunnioittaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä varjella asiakkaansa yksityisyyttä 

noudattamalla työssään salassapitosäännöksiä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus yksityi-

syyteen ja henkilökohtaiseen tietosuojaan. Sosiaalialan ammattilainen toimii tahdik-

kaasti ja kunnioittaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta. 
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Huoltajat saivat tietoa ryhmästä ja siitä tehtävästä opinnäytetyöstä kirjeellä ja nuorten 

osallistumiseen vaadittiin huoltajien allekirjoitus kirjeen mukana olevaan lupalappuun. 

Huoltajilla oli myös mahdollisuus ottaa ohjaajiin yhteyttä. 

 

Työskennellessäni samassa koulussa nuorten kanssa oli mietittävä miten perustelen 

vaitiolovelvollisuuteni koulun kasvatushenkilökunnalle. Nuorten valikoimisessa alku-

keskusteluun, keskustelin koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa 

ja terveydentiedon opettajien kanssa, jotka nimesivät heidän näkemyksen mukaan tyt-

töjä ryhmään, mutta eivät ole tietoisia ketä nuoria ryhmään valikoitui lopulta. Vaitiolo-

velvollisuus on mielestäni perusteltua pelkästään sen vuoksi, että ryhmässä oleminen 

ei liity varsinaisesti koulunkäyntiin, eikä siitä ole sen vuoksi tarvetta nuorten opettajille 

kertoa. Sosiaalialan ammattihenkilö suojaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä 

noudattaa salassapitoa (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2005: 19). Sen si-

jaan, jos esille tulee nuoren koulunkäyntiin liittyviä seikkoja ja nuoren auttamiseksi tar-

vitaan oppilashuoltoryhmän toimia, on asiasta keskusteltava nuoren, nuoren vanhem-

pien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. 

 

Päätimme työparin kanssa keskustella koulukuraattorin kanssa yhdestä ryhmämme 

nuoresta, joka oli myös kuraattorille tuttu, koska huolestuimme hänen käyttäytymises-

tään. Tarkoituksena oli että kuraattori tapaisi kyseistä nuorta ja selvittäisi onko tilan-

teessa syytä huolestua ja ottaa kotiin yhteyttä. Kuraattorille kerroin ainoastaan nuoren 

käyttäytymisestä nousseet huolenaiheet. 

 

13   POHDINTA 

 

Opinnäytetyötäni oli mielenkiintoista työstää ja toteuttaa. Omat haasteensa työlle lisäsi 

sen toiminnan yllättävä keskeytyminen. Kaikesta kuitenkin selvittiin, vaikka vaikeitakin 

aikoja matkan varrella oli. Opinnäytetyön keskeytyminen oli tyttöjen sekä ohjaajien 

osalta harmittava takaisku. 

 

Valitettavasti loukkaantumisen vuoksi ryhmän toiminnan jatkaminen ei onnistunut, sillä 

työparini ei halunnut jatkaa toiminnan ohjaamista yksin. Koen olleeni päävastuussa 

ryhmään liittyvistä töistä sillä kyseessä oli kuitenkin minun opinnäytetyöni. Tulevaisuu-

dessa vastaavanlaisen ryhmän toteuttamisessa on kuitenkin huomioitava töiden tasa-

puolinen jakaminen ja toteuttaminen. Täten työmäärä ei muutu liian kohtuuttomaksi. 

Työparini tuoma kokemus ja ammattitaito oli korvaamaton apu. Työskenteleminen oli 
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antoisaa hyvän ja luotettavan parin kanssa ja se toi tietämystä ja tuntemusta etenkin 

nuorisotyön tarjoamista vapaa-ajan viettomahdollisuuksista nuorille. 

 

Virheistä oppineena olisi myös tulevaisuuden kannalta hyvä pohtia jatkossa miten toi-

minnan jatkuminen pystyttäisiin turvaamaan sairaslomatapauksissakin. Asiasta olisi 

hyvä puhua jo suunnitteluvaiheessa ja miettiä vastaavaisuuden varalle mahdollista 

turvaverkostoa, työntekijöitä, jotka mahdollisesti pystyisivät tarvittaessa turvaamaan 

toiminnan jatkumisen. Emme keskustelleet tästä vaihtoehdosta työparini kanssa, koska 

tilanne tuli yllättäen eikä sairaslomani pituudesta ollut tietoa. Alun perin kuvittelin kyke-

neväni lähtemään päiväleirille mukaan, mutta se ei valitettavasti onnistunut ja leiriä 

päätettiin siirtää. Olimme jo päättäneet ryhmän toiminnan jatkumisesta koulujen lop-

puun saakka harvemmilla tapaamiskerroilla. Päätös oli varmasti oikea, sillä kyseisten 

tyttöjen kanssa työskenteleminen vaatii aikaa, jotta osapuolet tutustuvat ja uuden työn-

tekijän mukaan tuleminen olisi saattanut johtaa tilanteeseen jossa olisi aloitettu koko-

naan alusta. Lisäksi epäilen, ettemme olisi saaneet uutta työntekijää mukaan toimin-

taan sillä ryhmän ohjaaminen vaati aikaa jota tarvitaan suunnitteluun, valmisteluun ja 

toteutukseen. 

 

Mikäli ryhmän toiminnat olisi pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti, uskon 

että lopputulos olisi mahdollisesti ollut saatua tulosta positiivisempi. Tätä puoltaa hyvi-

en tulosten saaminen vaikka toiminnan toteutus tapahtui lyhyessä ajassa. Hyviä koke-

muksia onnistuttiin saamaan, vaikka toiminnan osalta ei pystytty kaikkea suunniteltua 

järjestämäänkään. Alkuperäisen suunnitelman mukaan toiminnasta jäi puuttumaan 

kaksi toimintakertaa ja päiväleiri. Realistisesti ajateltuna ei voida odottaa tulosten radi-

kaalia muuttumista, vaikka puuttuvat toiminnat olisivat toteutuneet. Sen sijaan mieles-

täni voidaan olettaa jo saatujen tulosten vahvistuneen ja ehkä myös laajentuneen osal-

listujien kesken, mikäli suunnitelma olisi toteutunut. Lisäksi todennäköistä olisi ollut että 

olisimme saaneet enemmän tietoa toiminnan kehittämisestä oikeaan suuntaan, mikäli 

toteutuneet kerrat olisi pystytty järjestämään. 

 

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tarkoituksena on pyrkiä ennalta eh-

käisemään syrjäytymistä ja muita todennäköisiä ongelmia. Mikäli asioihin pyritään puut-

tumaan varhaisessa vaiheessa, voidaan ennaltaehkäistä syntyviä ongelmia ja korjaa-

van työn määrää. Olennaisesti tämä muuttaa asiakkaan asemaa, sillä asioihin pyritään 

vaikuttamaan ennen ongelmien syntymistä. Mitä aikaisemmin asioihin päästään vaikut-

tamaan sen paremmat selviytymismahdollisuudet asiakkaalle taataan. Mikäli jo koulus-

sa pystyttäisiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevällä työotteella las-
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ten ja nuorten tukemiseen ja auttamiseen, pystyttäisiin vaikuttamaan tulevien tuen ja 

avun tarvitsijoiden määrään. Erilaisten toiminnallisten ja tukevien ryhmien toteuttami-

nen saattaisi olla ratkaisu koulun tarjoamaan ennaltaehkäisevään ja varhaisen puuttu-

misen työhön. Toteutetun opinnäyteyön osalta voidaan todeta vastaavanlaisien ryhmi-

en olevan mahdollisia tähän tarkoitukseen. 

 

Nuorten hyvinvoinnilla on vaikutusta koulunkäyntiin ja koulutyöskentelyyn. Koulun ar-

jessa tulee monella tapaa esille lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkitys ja sen vaikutus 

työskentelemiseen. Mikäli nuori voi hyvin, näkyy se myös koulupäivän arjessa, mutta 

vielä selvemmin esille tulee nuoren pahoinvointi. Tilanne näkyy koulussa monin eri 

tavoin kuten esimerkiksi oppilaan vetäytymisenä, levottomuutena, oppimisvaikeuksina 

tai häiriökäyttäytymisenä. Hyvin usein oppilaiden opiskelumotivaatio kärsii. Opettajien 

resurssit asioiden hoitamiseen ovat rajalliset ja usein asioihin saattaa olla hankala 

puuttua. Mitä aikaisemmin asioihin kuitenkin päästään vaikuttamaan sen todennäköi-

sempää on oppilaan opiskelumotivaation takaisin saaminen. 

 

Vanhempainillassa esille nousi toive äitien ja tyttärien yhteisestä toimintakerrasta. Us-

kon että vastaavanlaiselle toiminnalle löytyisi innostuneita osallistujia ja toiminnan to-

teuttamisessa voisi mukana olla yhteistyössä koulusosionomi ja nuorisotyöntekijät. 

Tämä toimisi uudenlaisena työmuotona, jossa pystyttäisiin tukemaan sekä vanhempia 

että lapsia ja nuoria yhteistyössä koulun ja vapaa-ajan sektorin kanssa. Koulun rooli 

yhteiskunnassa on muuttumassa yhä enemmän hyvinvoinnintukijaksi. Olisi tärkeätä 

osata yhdistää jo hyvissä ajoin resursseja ja luoda toimiva tukiverkosto kodin, perheen 

ja vapaa-ajan ympärille. Sosionomin työpanokselle on olemassa selkeä tarve kodin ja 

koulun yhteistyön toimivassa toteuttamisessa. Työnkuvaan tulevaisuudessa voitaisiin 

liittää perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, jonka eräänä toimintamuotona voisi olla 

vanhempi ja lapsi -ryhmien ohjaaminen, erilaisilla, tarpeenmukaisilla viitekehyksillä. 

Uskon nuorien ja vanhempien vertaistuen saamisen olevan ensisijaisen tärkeää ja tar-

peellista, etenkin nuorten lähestyessä murrosikää. Vanhempi ja lapsi -ryhmillä pyrittäi-

siin vastamaan muun muassa tähän tarpeeseen. 

 

Ryhmän taloudellisena tukijana toimi Suomen mielenterveysseuran Osaan ja Kehityn -

hanke, joka saa ryhmän toiminnan kautta ensisijaista tietoa nuorilta itseltään liittyen 

heidän tarpeisiin ja toiveisiin. Toteutetun toiminnan avulla voidaan luoda uusia työsken-

telymalleja mutta myös huomioida erilaisten nuorten tarpeita. Toiminnallisen työskente-

lyn avulla on mahdollista käsitellä eri teemoja, esimerkiksi liittyen mielen hyvinvointiin. 

Erään nuoren vanhempi kirjoitti palautteessaan seuraavasti: 
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"Linkittyminen isompaan hankkeeseen tuo ryhtiä ryhmän toimintaan – toiminnan arvot, 

tavoitteet yms. ovat laajemminkin esillä koulun toiminnassa. Tämä siis tuo konkretian 

tasolle niitä asioita, joita on otettu esille esim. terkkatiedon tunnilla." (vanhempi 1) 

 

Toiminnallisen työskentelemisen kautta saattaa myös olla helpompi käsitellä vaikeita 

asioita. Nuorten itsetunnon vahvistaminen ja rohkaiseminen onnistuu myös turvallisien 

toiminnallisten menetelmien kautta, mutta tämä tarvitsee onnistuakseen turvallisen 

ilmapiirin ja aikaa. 

 

Mielestäni toiminnassa mukana olevien nuorten anti Hakunilan koululle on ollut toimi-

minen Osaan ja Kehityn -hankkeen tiedonantajina liittyen nykynuorten tarpeisiin. Lisäk-

si nuoret ovat toimineet pilottiryhmänä uudenlaisessa koulun ja nuorisopalveluiden yh-

teistyössä. 

 

Nuoret kertoivat saaneensa ryhmässä muun muassa rohkaisua, uusia kokemuksia ja 

ystäviä. Tämä on mielestäni todella hienoa ja olen ylpeä tekemästämme työstä. Vaikka 

osallistujien kaikki tavoitteet eivät toteutuneet on mielestäni hienoa todeta että jotkin 

tavoitteista toteutuivat kuitenkin. On palkitsevaa huomata nuorille tarjotun mahdollisuu-

den, liittyen ryhmässä toimimiseen, tuottavan tulosta. Uskon nuorten saaneen ryhmältä 

paljon, ei välttämättä niinkään meiltä ohjaajilta kuin toisiltaan. Vertaistuen ja hyväksyn-

nän saaminen on nuorelle merkittävä kokemus, etenkin murrosiän kynnyksellä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli myös opettavainen kokemus tutustuessa itseensä tuleva-

na sosiaalialan ammattilaisena. Havainnot siitä mistä aloitin kouluun tultaessa ja missä 

tällä hetkellä olen, ovat arvokasta tietoa omasta oppimisestani ja kehittymisestä. Kehit-

tymistä olen myös saanut olla todistamassa opinnäytetyöhön osallistuvien nuorten 

kanssa niin heidän kuin omalta osaltakin. Vaikka opinnäytetyö oli suunnattu ja tarkoitet-

tu nuorille on ollut hauska huomata, että olemme kaikki olleet oppimassa yhdessä, 

vaikkakin eri asioita. 

 

Sosionomit koulussa -hankkeen puitteissa voin todeta sosionomien työskentelyn kou-

lussa tarpeelliseksi ja toivottavasti tulevaisuudessa mahdolliseksi. Sosiaalialan ammat-

tilaisen näkökulmasta koulussa työskenteleminen luo uusia mahdollisuuksia ja työtapo-

ja lapsien, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Toisaalta kouluympäristössä 

työskennellessä saattaa piillä myös vaara yhteistyön epäonnistumiselle aikaisempien 

huonojen kokemuksien tai yhteistyön vuoksi. Sosionomin tulevaisuuden työnkuvaan 

koulussa sopisi myös kodin ja koulun yhteistyön rakentaminen ja tiiviimmäksi työstämi-
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nen. Toiminnallisten menetelmien käyttäminen ja soveltaminen koulumaailmaan toimii 

myös haasteena, jonka toteutukseen sosionomilla on monenlaiset mahdollisuudet kou-

kutuksensa vuoksi. 

 

Uskon opinnäytetyön varmistaneen osaltaan sen mitä tulevaisuudessa haluan tehdä, 

keiden kanssa haluan työskennellä ja minkälaisten tehtävien parissa. Nuorten parissa 

työskenteleminen on haastavaa mutta palkitsevaa. He ovat omalta osaltaan rakenta-

massa sitä maailmaa, jossa jokaisen meistä olisi kyettävä elämään ja olemaan onnelli-

nen. Tämä tuskin on vähäpätöisin syy tehdä työtä tulevaisuuden rakentajien kanssa. 

 

Olen onnellinen mutta helpottunut että sain vastoinkäymisistä huolimatta opinnäytetyö-

ni päätökseen. Työn päätökseen saattaminen kevään aikana ei ollut helppo ratkaisu. 

Aikataulu muodostui todella kiivaaksi jolloin kunnon yöunista haaveileminen oli toi-

veajattelua. Olen päätökseeni kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen sillä kuka tietää 

mitä huominen tuo tullessaan? 
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 Liite 1 

LIITTEET 

Alkukeskustelun henkilökohtaisten tavoitteiden apukortit 
(Kortit leikataan irti ja liimataan pahville. Tarkoituksena on tehdä erilaisia yhdistelmiä 

siitä mitä toivoisi, haluaisi tai kaipaisi. Myös omia juttuja saa keksiä.) 

 

 

  

TOIVOISIN… 

 

KAIPAISIN… 

 

HALUAISIN… 

uusia 

harrastuksia 

kokea jotain 

erilaista 

tekemistä 

kokea 

jotain 

oppia jotain 

hauskaa 

harrastusta/ 

harrastuksia 

rohkeutta 

puhua 

uusia ystäviä 

jotain 

mukavaa 

rohkeutta 

kokemuksia 

rohkeutta 

olla 

ystäviä 

ajanvietettä 

uskallusta 
jotain 

uutta 

uusia 

tuttavuuksi

keinoja 

tutustua muihin 

olevani 

rohkeampi 
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       Liite 2 

Alkuhaastattelu 

1) Nimesi ja ikäsi? 

 

 

 

 

2) Vanhempien nimet ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero)? 

 

 

 

 

3) Ketä kuuluu perheeseesi? Miten tulet heidän kanssaan toimeen? 

 

 

 

 

4) Miten vietät vapaa-aikaasi (harrastukset ym.)? 

 

 

 

 

5) Miten haluaisit viettää vapaa-aikaasi? 

 

 

 

 

6) Mitä mieltä olet koulunkäynnistä? Miten koulunkäynti sujuu? 

Miten haluaisit sen sujuvan? 

 

 

 

 

7) Tunnetko itseäsi koskaan yksinäiseksi? Milloin, miksi? 
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8) Mitä toivoisit ryhmältä? 

 

 

 

 

9) Jos arvioisit elämääsi asteikolla 4-10, minkälaisen arvosanan antaisit? 

Minkälaisen arvosanan haluaisit antaa? Mitä pitäisi tapahtua että arvosana 

nousisi? 

 

 

 

 

10) Mitä toivoisit saavasi ryhmältä? 

 

 

 

 

11) Omat tavoitteesi ryhmässä olemiselle? 
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       Liite 3 

Kirje vanhemmille 

 

Hei, 
 
Työskentelen Hakunilan koululla nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana. Olen myös sosio-

nomi-opiskelija ja olen tekemässä toiminnallista opinnäytetyötä Hakunilan koululla. 

Opinnäytetyön aiheena on muodostaa toiminnallinen ryhmä viidelle yläkoululaiselle 

tytölle, tukemaan ja rohkaisemaan heidän itsetunnon vahvistumista, sosiaalisia taitoja 

sekä vaihtoehtoisia tapoja liittyä sosiaalisesti ryhmään/yhteisöön. Ryhmän toiminnan 

tarkoituksena on tarjota osallistujille mahdollisuus saada rohkaisua ja varmuutta sosi-

aaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa, saada tukea itsetunnon kohenemiseen 

sekä kehittymiseen sekä tutustuttaa nuoria toisiinsa. Työstän ryhmän toiminnasta opin-

näytetyön raportin, jossa nuoret tulevat säilymään täysin anonyymeina. 

Ryhmän ohjaajana lisäkseni toimii erityisnuorisotyöntekijä Riikka Hellman Hakunilan 

alueelta. 

 
Ryhmän toiminta sisältää erilaisia toiminnallisia työskentelyjä eri teemojen kuten tyttöy-

den, ystävyyden ja yksinäisyyden parissa, mutta mukaan mahtuu myös hauskaa tou-

huamista johon myös tytöt pääsevät itse vaikuttamaan toivomuksillaan. 

 

Ryhmän toimintaa ja toteuttamista tukee taloudellisesti Suomen Mielenterveysseuran 

käynnistämä, lasten ja nuorten arkiseen mielenterveysosaamiseen keskittyvä Osaan ja 

Kerityn-hanke (OK- hanke). Hakunilan, Ruusuvuoden ja Peltolan koulut ovat mukana 

hankkeessa jonka tarkoituksena on kehittää toimintamalli ja opetusmateriaalikokonai-

suudet 7.-9. luokille mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelemiseksi. 

 

Olemme keskustelleet tänään ____________ kanssa hänen mahdollisuudesta tulla 

mukaan toimintaan. Toimintaan osallistumiseen nuori tarvitsee vanhempien suostu-

muksen. 

 
Ryhmä aloittaa toimintansa 1.3.2007, perhekeskus Hakusessa klo: 15.00-17.00.  Ryh-

män kokonaiskesto on kuusi viikkoa, ja tapaamiset ovat viikoittain siten että parittomi-

na viikkoina tapaamme aina torstaisin ja parillisina viikkoina sekä maanantaisin että 

torstaisin. Kellon aika on aina sama. Tytöt saavat tarkat tapaamisajat kirjallisena en-

simmäisellä kerralla. Vanhemmille tullaan järjestämään vanhempainilta ryhmän toimin-

taa liittyen. Tarkempi tiedote asiasta on tulossa myöhemmin. 
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Osallistuminen on maksutonta, ja koska tapaamme iltapäivisin koulupäivän jälkeen 

tarjoamme nuorille myös välipalan. Koulun vakuutus on voimassa nuorten kohdalla 

ryhmän toiminnan aikana. 

 

Kerromme mielellämme ryhmästä enemmän ja vastaamme kysymyksiin. 

 

 

Suvi Kedonperä   Riikka Hellman 

Puhelin: xxx-xxxxxxx  Puhelin: xxx-xxxxxxx 

xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.fi 

 

 

 

PALAUTETTAVA MAHDOLLISIMMAN PIAN, VIIMEISTÄÄN 20.2.2007 

 

ANNAN SUOSTUMUKSENI       ______________________________________ 

    nuoren nimi 

 

_____ TYTTÖRYHMÄÄN OSALLISTUMISEEN 

 

_____ NUOREN KULJETTAMISEEN HAKUNILAN NUORISOTALON AUTOLLA 

 

_____ VALOKUVAAMISEEN 

(kuvien julkaisemisesta pyydetään erillinen lupa kuvien näkemisen jälkeen) 

 

_____ NUOREN RYHMÄSSÄ TEKEMIEN TUOTOSTEN KUTEN PIIRUSTUSTEN, 

KIRJOITUSTEN LUOVUTTAMISEEN OSAAN JA KEHITYN – HANKKEELLE 

 

 

________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja päivämäärä 
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       Liite 4 

Ryhmätapaamisten suunnitelmat jokaiselle toimintakerralle 
 

Ensimmäistä kertaa yhdessä 1.3.2007 
 

Tavoitteena toimintakerralle olivat tutustuminen ja ryhmän aloittaminen. Käytännössä tutus-

tuimme erilaisten toiminnallisten ja osallistavien tutustumisleikkien avulla. Toiminnassa oli 

huomioitu kohderyhmä ja toiminnan aloitus, joka sisälsi paljon erilaisia tunteita kuten jännittä-

mistä. 

 

Toimintakerran ohjelma: 

 

Tutustuminen 
� Nimet - Jokainen kertoo vuorollaan nimensä, ja sen alkukirjaimella alkavan asian, jos-

ta pitää. Halutessaan saa kertoa myös muuta itsestään, kuten harrastuksia yms. 

� Nimibingo 

� Kartat - Asetutaan lattialle sen mukaisesti, missä itse Hakunilassa asuu. Tiettyjen 

maamerkkien mukaan siirrytään kartalla siten, missä vapaa-ajalla on, esim. uimahal-

lissa. 

� Nimet selässä - Jokainen saa selkäänsä lapun, jossa lukee jonkun ryhmäläisen nimi. 

Hänen on kiertelemällä ryhmäläisten keskuudessa selvitettävä kysymyksillä, kenen 

nimi selässä lukee. 

 

Fiilismittari 
� Esitellään joka kerralla toteutettava ”fiilismittari”. - Jokaisella kerralla toiminnan aluksi 

käymme läpi oman tunnetilan, leikkaamalla valmiista tunnetiloista sen hetkistä tunneti-

laa kuvaavan naaman. Naama liimataan oman nimen kohdalla tauluun. Sama ”fiilis-

kierros” käydään läpi jokaisen toiminnan aikana ja sen jälkeisestä fiiliksestä. Tilanteen 

mukaan tunnetilalle kerrotaan perustelut. Ensimmäisellä kerralla tätä ei edellytetä. 

 

Toiminta 
� Valmistetaan pari / ryhmätyönä pitsaa. 

� Tavoitteet - Henkilökohtaiset tavoitteet tavoitekorttien avulla kirjallisena ja yksilötyönä. 

� Ruokailun yhteydessä mietitään ryhmälle nimiehdotusta ja sääntöjä. 

� Säännöt - Luodaan ryhmän säännöt. 

 

Lopetus 
� Lopetetaan toiminta ”fiilismittariin” ja seuraavien kertojen läpikäymiseen. 
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 5.3.2007 Keilaamaan 
 

Toisen ryhmätapaamisen tavoitteena olivat tutustuminen ja ryhmäytyminen. Toiminnallisuu-

den avulla tutustuminen ja ryhmäyttäminen tuntuivat luontevimmilta kyseisen ryhmän kanssa. 

Lisäksi halusimme tarjota osallistujille mahdollisuuden kokeilla erilaisia harrastusmuotoja. 

 

Toimintakerran ohjelma: 

Keilaaminen Tikkurilan keilahallissa 
 

� Fiilismittari ja välipala autossa mentäessä keilahallille 
� Fiilismittari ja tunnelmat suullisesti autossa paluumatkalla koululle 

 

6.3.2007 Kahden kesken tavoitteiden parissa 

 

Toisen yksilötapaamisen kävin tyttöjen kanssa ensimmäisen ryhmätoimintakerran jälkeen, 

jolloin kaikki loivat omat tavoitteensa paperille. Tapaamisen tarkoitus ja tavoite oli henkilökoh-

taisten tavoitteiden läpikäyminen ja kuulumisten vaihtaminen ryhmään liittyen. 

 

8.3.2007 Niin paljon kuuluu tyttöyteen 

 

Kolmannen ryhmätapaamisen teemana oli tyttöys. Tavoitteet liittyivät ryhmässä toimimiseen ja 

kerta sisälsikin pari työskentelyä. 

 

Toimintakerran ohjelma: 

 

Aloitus: 

� Välipala 

� Nimien kertaaminen 

� Fiilismittari (aloitus) 

� Hakunilan kartta - Missä asumme / vietämme vapaa-aikamme 

� Nimet selässä - Jokaisen osallistujan selkään laitetaan lappu, jossa lukee toisen ryh-

mäläisen nimi. Ryhmässä kiertelemällä ja kysymällä vihjeiden avulla, on selvitettävä 

kenen nimi selässä lukee. 

 

Toiminta: 

� Mind map tyttöydestä parityönä 

� Käydään työt läpi 

� Keskustellaan Naistenpäivästä 

 

Lopetus: 

� Fiilismittari (lopetus) 
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15.3.2007 Yksinäisyydestä ystävyyteen 
 

Neljännellä ryhmätapaamisella keskityimme yksinäisyyteen ja ystävyyteen. Toiminnan tavoit-

teena oli edelleen ryhmässä toimiminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä rohkais-

tuminen. 

 

Toimintakerran ohjelma: 

 

Aloitus:  

� Välipala ja fiilismittari (aloitus) samanaikaisesti 

 

Toiminta: 

� ”Ystävyys -fläppi” - Kirjoitetaan mind mapin muotoisesti mitä sanasta ystävyys tulee 

mieleen. 

� Runot - Tytöt valitsevat esillä olevista ystävyyteen liittyvistä runoista mieleisensä. Tä-

män jälkeen jokainen kertoo miksi valitsi juuri kyseisen runon, ja mitä runo kertoi ystä-

vyydestä 

� Vinkkejä kaverille - Kirjoitetaan paperille vinkkejä, miten voi neuvoa kaveria tutustu-

maan uusiin ystäviin. Ohjaaja lukee ne läpi ja keskustelemme yhdessä ehdotuksista, 

ja siitä miksi ystävystyminen voi olla vaikeaa. 

� Tarina työskentelyä pareittain - Keksitään pareittain tarinalle loppuratkaisu, jonka oh-

jaaja lukee lopuksi ääneen 

 

Lopetus: 

� Fiilismittari 
 

19.3.2007 Mä oon tässä hyvä 
 
Toiminta kerran ohjelma: 

 

Sulkapallon pelaaminen liikuntakeskus Campossa 

 

� Välipala ja fiilismittari (aloitus) autossa matkalla Campoon 

� Fiilismittari (lopetus) ja tunnelmat pelaamisen jälkeen 
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 19.9.2007 Vanhempien parissa / vanhempienilta 
 

Olimme päättäneet pitää vanhempainillan ryhmän käynnistymisen jälkeen, jotta olisimme eh-

tineet työskennellä tyttöjen kanssa ja tutustua heihin lähemmin. 

 

Illan suunnitelma: 

 

� Esittely 

� Ryhmästä kertominen (ryhmän syntyminen, kokoonpano, tarkoitus ja tavoitteet) 

� Ryhmän toiminnan esittely (teemat ja toiminnat) 

� Loppuleiri 

� Palaute 

� Tulevaisuus 

� Vanhempien kysymykset ja toiveet 
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       Liite 5 

Työskentelytehtäviä – Teemana ystävyys 

 

KIRJOITA LAATIKKOON IDEOITA SIITÄ MITEN VOISIT AUTTAA YKSINÄISTÄ YSTÄVÄÄSI 

TUTUSTUMAAN UUSIIN KAVEREIHIN? 

KAIKKI IDEAT OVAT TERVETULLEITA, KUNHAN KEKSIT VAIN MAHDOLLISIMMAN 

MONTA!!! 

 

YMPYRÖI LAATIKOSTA NE TAVAT JOTKA SOPIVAT SINULLE ITSELLESI PARHAITEN! 

 

NYT LAADITAAN SUUNNITELMA, JONKA MUKAAN EDETÄÄN YSTÄVÄN HANKIN-

NASSA… MUISTA HILJAA HYVÄ TULEE JA ETTEI ROOMAAKAAN RAKENNETTU YH-

DESSÄ PÄIVÄSSÄ ;) 

 

SUUNNITELMA: 
MITÄ TEEN… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

MILLOIN… 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 
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       Liite 6 

Tarinatyöskentely 

 

Tarina Jenna ja Jasu 

 

� Teemoina: ystävyys, kasvojen menettämisen pelko, uuteen kouluun tuleminen, suhtau-

tuminen kiusaamiseen, sukulaisuus ja elämänmuutos 

� Tunteita, jotka esiintyvät tarinassa: pelko, jännitys, ilo ja häpeä 

� Tarinatyyppinä tarina ilman loppuratkaisua 

� Kohderyhmänä 10-12 -vuotiaat tytöt ja pojat 

� Tarina työskentelyn eteneminen 

Ryhmä kuuntelee ohjaajan lukeman tarinan. Taustalla voi soittaa rauhallista, mutta ryt-

millisesti ja melodisesti vaihtelevaa musiikkia. Tarinan lukemisen jälkeen, ryhmä jaetaan 

kahteen ryhmään tai yhteen ryhmään riippuen kokoonpanosta. Ryhmien / ryhmän teh-

tävänä on työstää sellainen loppuratkaisu, johon kaikki ovat suostuvaisia. Ohjaaja aut-

taa ryhmää tehtävän jaossa (valitaan kirjuri) ja tarvittaessa apukysymyksillä, mitkä eivät 

kuitenkaan saa olla johdattelevia. 

 

JENNA JA JASU 
 

   Jenna istui pihakeinussa ja katseli poutapilvien vaellusta taivaalla. Kesäloma oli mennyt tänä 

vuona liian nopeasti, hän ajatteli. Huomenna alkaisi koulu ja Jennasta tulisi viidesluokkalainen. 

Äänet takapihoilta ja grillin tuoksut naapurista kertoivat siitä, että viimeisetkin kesälomamatkaili-

jat olivat palanneet. Jennakin oli viettänyt melkein koko kesän mummolassa ja perheen kanssa 

Euroopan – matkalla, mutta elokuun alussa he olivat tulleet kotiin. 

   Jenna kaipasi jo parhaita kavereitaan, sillä heidän neljän tytön porukkansa oli hajonnut kesä-

kuussa kun Mäkisen kaksoset Oona ja Noora lähtivät kiertämään Suomea koko kesäksi. Elina 

oli ollut kotona kesän ajan, mutta häntä Jenna oli ehtinyt tavata vain pari kertaa. Oli se kumma, 

kun lomallakin saattoi olla niin kiire! Jenna mietti 

   Tänä lukuvuonna Jennan serkku 12 -vuotias Jasu oli tulossa Jennan kanssa samaan kouluun, 

kuudennelle luokalle. Jennan enon perhe oli muuttanut paikkakunnalle ja ostanut asunnon sa-

malta asuinalueelta missä Jenna perheineen asui. Parin viime viikon ajan Jenna ja Jasu olivat 

pelanneet ja leikkineet yhdessä niin kun heillä oli tapana aina kun he tapasivat toisensa. Jasu 

oli yksi Jennan parhaista kavereista ja Jenna oli todella innoissaan siitä, että Jasu oli muuttanut 

melkein naapuriin. Ajatella, että ennen heillä oli ollut monta sataa kilometriä välimatkaa! 

   Muuton jälkeen Jenna ja Jasu olivat leikkineet kuten ennenkin, mutta Jenna oli huomannut 

että palatessaan jalkapalloa läheisellä kentällä pihan lasten kanssa, Jasu oli joskus ollut ilkeä 

muutamalle häntä nuoremmalle lapselle. Pelaaminen oli aina ollut kaikkien lasten yhteistä huvia, 

ja kaikki pelasivat yhdessä riippumatta siitä minkä kokoisia ja ikäisiä he olivat. Viime viikkojen 
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aikana pelin henki oli kuitenkin muuttunut ja kenttä oli hyvin usein tyhjä. Mistähän se johtui? 

Jenna mietiskeli. 

- Jenna, tulepas vähän tänne! Äiti huusi keittiön ikkunasta. 

- Joo, Jenna huusi ja hyppäsi alas keinusta.  

Sisällä keittiössä äiti sanoi Jennalle: - huomenna alkaa koulu, pitäisiköhän alkaa katsella vaat-

teita ja tavaroita valmiiksi? 

- Tiedän, Jenna vastasi ja huokasi. 

- No, mikäs nyt on? Painaako jokin mieltäsi? Äiti kysyi. 

- Ei mikään… tai koulu vaan, Jenna sanoi hiljaa. 

Äiti ei kiinnittänyt siihen huomioita vaan jatkoi: - Niin, koulusta puheen ollen, juttelin aikaisemmin 

Janne enon kanssa ja arvaapas mitä? Hän toivoisi että koska Jasu on nyt ihan uusi oppilas 

teidän koulussa ja on juuri muuttanut kaupunkiin, niin sinä voisit esitellä hänelle koulua heti 

huomenna, eikös niin? Kuulosti siltä että äiti piti enon ideasta. 

- No joo, kai mä voisi, Jenna epäröi. 

Äiti huomasi Jennan epäröinnin ja katsoi tyttäreensä tiukasti. 

- Mutta Jenna, onhan Jasu sinun serkkusi ja hänellä ei ole täällä vielä kavereita. Eikä sinustakin 

olisi mukava tuntea olosi tervetulleeksi, jos itse olisit menossa uuteen kouluun? Äiti jatkoi. 

- Olisi varmaan, Jenna myönsi. - Lupaan esitellä Jasulle koulua, hän sanoi ja äiti hymyili: - Se 

on sitten sovittu. 

   Seuraavana aamuna Jenna otti lähes tyhjän reppunsa eteisestä ja lähti Mäkisten ovelle odot-

tamaan, että kaksoset tulisivat ulos. Tytöt olivat sopineet kulkevansa yhdessä kouluun. Ennen 

sitä Elina ilmestyi pihalle ja tytöillä oli heti paljon puhuttavaa. Kun kaksosetkin tulivat ulos, he 

lähtivät koulua kohti. Elokuinen aamu kaikui tyttöjen naurusta, kun he kertoivat vuoron perään 

kesäloma kokemuksiaan. Koulumatka tuntui niin hauskassa seurassa paljon lyhyemmältä kuin 

tavallisesti. Pian he saapuivatkin koulun pihalle, missä kellot soivat ja kutsuivat oppilaita viettä-

mään lukuvuoden ensimmäistä koulupäivää. 

   Kun tytöt hidastelivat kohti pääovia, missä viides- ja kuudesluokkalaiset menivät sisään, Jen-

na näki yhtäkkiä Jasun, joka lähestyi heitä toisesta suunnasta. 

Samassa poika huudahti: - Moi Jenna! ja nosti kättään reippaasti tervehdykseksi. Jenna oli jo 

nostamassa kättään vastatervehdykseen, kun Oona tokaisi: - Siis mitä, tunnetko sä ton pojan? 

Tiedätkö mitä se on oikein tehnyt? hän kysyi Jennalta, ja kaikki jäivät seisomaan Jennan ympä-

rille odottavan näköisinä. 

- En tiedä, kerro heti! Jenna hätääntyi, ja Oona jatkoi: - Se lukitsi meidän naapurin pikkupojan 

Samin pyöräkellariin, ja jätti sinne itkemään! Mun isoveli löysi Samin vasta monen tunnin kulut-

tua mennessään hakemaan pyöräänsä. Nyt Sami ei enää uskalla lähteä edes pihalle koska 

pelkää niin paljon! Mä kuulin kun meidän vanhemmat puhuivat muiden aikuisten kanssa, että he 

eivät enää halua päästää lapsiaan ulos, kun tuollainen kiusaaja asuu naapurissa, 

- Voi ei, kuulostaa kamalalta, Jenna sanoi. 

- Toivottavasti sulla ei ole mitään tekemistä tuon tyypin kanssa, koska jos on, niin voit saman 

tien unohtaa meidän seuran. Noora säesti ja näytti vihaiselta. Tytöt lisäsivät vauhtia ja Jenna jäi 
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jälkeen. . Hän oli ollut jo aamulla vähän huonovointinen ja tätä se kummallinen klöntti hänen 

vatsassaan olikin ennustanut. Kaikki ei tosissaan ollut hyvin. 

 

Jennan koulupäivä päättyi kello 12 ja hän lähti kävelemään kotiin päin. Nyt hänen päätään jo 

särki, eikä se ollut ihme, sillä hän ei ollut ruokailun aikana syönyt juuri mitään. Hänellä oli on-

gelma eikä hän tiennyt mitä sille olisi pitänyt tehdä. 

   Jenna oli luvannut äidilleen, että näyttäisi Jasulle koulua, mutta koko päivän hän oli yrittänyt 

parhaansa mukaan vältellä pikaa. Hän oli tuntenut Jasun syntymästään asti ja Jasu oli hänen 

hyvä kaverinsa. Mutta se mitä tytöt olivat kertoneet, palasi Jennan mieleen ja häiritsi häntä. 

Voisiko hän edelleen jatkaa kaveruutta Jasun kanssa siitä huolimatta, että Jasu oli kiusaaja? 

Jennan mielestä kiusaaminen oli rumaa ja väärin, mutta eikö Jasu tiennyt sitä? Jenna ihmetteli? 

Jennaa Jasu ei ollut koskaan kiusannut, ehkä vähän kiusoitellut, mutta ei se ollut sama asia. 

   Jennasta tuntui kun hänen koulureppunsa olisi täytetty kivillä, vaikka ope oli antanut ainoas-

taan muutamia vihkoja ja työkirjan. Kun hän vihdoin pääsi kotiovelle, hän kaivoi avaimet esiin, 

avasi oven ja käveli suoraan huoneeseensa kengät jalassaan. Hän kaipasi muuta ajateltavaa, 

laittoi musiikkia soimaan ja päätti tehdä vähäiset läksynsä heti. Tunnin kuluttua hän oli kuitenkin 

kuunnellut jo läpi koko levyn ja hänen kynänsä piirsi edelleen samaa ympyrää työkirjan sivulle. 

   Jennasta tuntui, ettei hän kestäisi enää ja ajatus siitä, että hän ei ollut edes huomaavinaan 

Jasua koulussa, hävetti häntä. Jenna nappasi avaimet mukaansa ja ennen kuin huomasikaan, 

hän oli kulkenut pihan poikki ja seisoi Jasun oven takana. Käsi täristen hän painoi ovikelloa ja 

kuuli askelia sisältä. Jennan sydän hakkasi villisti kun ovi avautui ja Jasu seisoi oviaukossa… 

 

Ja Jasu seisoi ovella. Jennalla pyöri päässä kysymys, miksi Jasu kiusasi naapurin poikaa? Jen-

na pyysi Jasua shoppailemaan kanssaan. Jasu ei tiennyt mitä vastata, mutta päätti kuitenkin 

lähteä mukaan. Hän päätti kysyä Jasulta miksi tämä kiusasi naapurin poikaa? Jasu vastasi että 

hän ei ollut tahallaan jättänyt poikaa varastoon vaan luullut tämän kävelleen perässään ulos 

varastosta. Jasulla ei ollut varastoon avaimia, vaan avaimet olivat naapurin pojalla. Varaston 

lukko oli sisäpuolelta rikki. Jenna vastasi – ahaa, just, just. Jenna epäröi Jasun puheita, valehte-

leeko Jasu? 

Jenna uskoi kuitenkin Jasun puheita ja päätti pyytää jotain aikuista korjaamaan lukon. Hän ajat-

teli myös kertoa totuuden kavereilleen pojan varastoon jäämisestä. Jenna päätti kertoa myös 

kavereilleen, ettei Jasu ole ”hirviö”. Hän ehdotti Jasua osallistumaan kerhoihin jotta tutustuisi 

muihin. Jennan kerrottua muille Jasun olevan kiva, voisi tämä mennä juttelemaan heille. 

   Jenna ja Jasu lähtivät kotiin.  

(tyttöjen tuotos) 
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       Liite 7 

Palautekysely 
 

1. Toimintakerran jälkeen 

Miettikää joko yksin tai ryhmissä seuraavia kysymyksiä: 

 

� Mikä oli hauskaa, kivaa tai mukavaa? Miksi? 

 

 

 

 

 

� Mikä oli tylsää, inhottavaa tai tyhmää? Miksi? 

 

 

 

 

 

� Mitä jäi mieleen toiminnasta tai mitä jäit miettimään toiminnan 

jälkeen? (Vastaus voi liittyä esimerkiksi johonkin tekemiseen/toimintaan 

tai sitten johonkin keskusteluun) 

 

 

 

 

 

� Jäikö jotain sanomatta/kertomatta? 
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       Liite 8 

Ohjaajien havainnointikaavake 

 

Täytetään jokaisen toimintakerran jälkeen.    _____/_____/2007    ______/kerta 

 

� Yleiskuvaus kerrasta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Mikä toimi ja mikä ei toiminut: 

 (toiminta, harjoitukset, yksin/pari/ryhmätyöskentely, keskustelu: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Miten ryhmä toimi (yhtenäisenä/erikseen)?: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Vetäytyikö joku ryhmästä (kuka, missä tilanteessa)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Saatiinko hänet vielä osallistumaan, mukaan toimintaan? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Muita huomioita?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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       Liite 9 

Kaavake ohjaajille havainnoinnin ja kirjaamisen tueksi 

Nuori1: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nuori2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nuori3: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nuori4: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nuori5: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nuorista oli:   (nimeä nuoret adjektiivien mukaan) 

_____________________ avulias _____________________ rohkea 

_____________________ aktiivinen _____________________ sosiaalinen 

_____________________ epävarma _____________________ surullinen 

_____________________ hiljainen _____________________ ujo 

_____________________ iloinen _____________________ uskalias 

_____________________ innokas _____________________ varma 

_____________________ jännittynyt _____________________ vastuullinen 

_____________________ kiltti _____________________ vihainen 

_____________________ kiinnostunut _____________________ vilkas 

_____________________ määräilevä _____________________ vetäytyvä 

_____________________ passiivinen _____________________ yksinäinen 

_____________________ rauhallinen _____________________ rento 



 95 

                         Liite 10 

Havainnointikaavake ohjaajille ohjaajuuden havainnoimiseen 

 

Mielestäni ohjasin… (ympyröi oikea vaihtoehto) 
 

                hyvin          huonosti          varmasti          epävarmasti 

     johdonmukaisesti          epäjohdonmukaisesti 

               innostuneesti          innottomasti          osallistuen          osallistumatta 

kannustaen          ei kannustaen          turvallisesti          turvattomasti 

       onnistuneesti         onnistumattomasti 

                                                      havainnoiden          havainnottomasti 

 

Mitä tein hyvin? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Mitä tein huonosti? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 
Missä on kehitettävää/parannettavaa? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Arvosana ohjaavuudesta: 

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10 
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Vaikuttiko ryhmän ilmapiiri turvalliselta osallistujien näkökulmasta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Onnistuttiinko nuorten osallistamisessa ja rohkaisussa? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Miten toiminnalliset menetelmät toimivat ryhmässä? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Muita havainnointeja? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
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                          Liite 11 

Nuorten loppupalaute kysely 

 

LOPPUPALAUTE 

Mielipiteesi on meille todella tärkeä, joten kynä sauhuamaan… 

 
1) Millaista on ollut taivaltaa ryhmän mukana? (Kivaa, tylsää…) 

Perustele! 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Mitä mieltä olet ryhmästä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Minkä olisit toivonut olevan erilaista tai tehtävän eri tavalla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Oletko oppinut jotain ryhmässä? Mitä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5) Huomaatko muuttuneesi itse jollakin tavalla ryhmän aikana? Millä tavalla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Koetko tulleesi ryhmässä / ryhmän avulla rohkeammaksi tai että ryhmässä olemisen 

aikana tai sen jälkeen sinusta muiden ihmisten kanssa on ollut helpompi olla, esim. 

koulussa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Koetko saaneesi ryhmässä ystäviä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Koetko ryhmän antaneen sinulle uusia kokemuksia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Tavoitteesi olivat seuraavanlaisia: xxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ovatko tavoitteesi tai osa niistä toteutunut mielestäsi? Jos on niin millä tavalla huo-

maat sen ja jos eivät ole, niin minkä luulet olevan siihen syynä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10) Mitä mieltä olet ohjaajista Riikasta ja Suvista? (Rehellisyys maan perii, joten 

vastaa rohkeasti vain! Mieti vaikka mitä teimme hyvin, mitä huonosti, mitä olisimme 

voineet tehdä toisin?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Alkuhaastattelussa piirsimme janan, numerosta 4-10, jossa neljä oli tosi huono ja 

10 tosi hyvä. Kuvasitte silloin sen hetkistä elämäänne numerolla, joten tehkääpäs sama 

nyt. Minkä arvosanan antaisitte tämän hetkiselle tilanteelle? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12) Haluaisin tietää mitä juuri sinä ajattelet ryhmästä olemisesta ja mitä sellaisia 

ajatuksia se on sinussa herättänyt, mitä en ole vielä teiltä kysynyt? Mikä on hymyi-

lyttänyt, naurattanut, itkettänyt tai vihastuttanut… vai onko mikään? sanomatta jää-

nyt ajatuksillasi, sanoilla, runona, lauluna millä ikinä vain haluat. Myöskään piirtäminen 

ei ole kiellettyä, mutta taitaa olla tietokoneella haastavaa! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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                         Liite 12 

Palautekysely vanhemmille 

 

1) Mitä mieltä olette tyttöryhmästä ja sen toiminnasta? (hyvät ja huonot puolet) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) Mitä mieltä olette lapsenne osallistumisesta tyttöryhmään? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3) Oletteko huomanneet lapsessanne muutoksia ryhmässä olo aikana? Minkälaisia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4) Minkä olisitte toivonut olevan erilaista tai tehtävän eri tavalla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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5) Mitä mieltä olette ohjaajista Riikasta ja Suvista? Minkälaisia terveisiä haluaisit 

lähettää meille? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Sana on vapaa… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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                         Liite 13 

Budjettilaskelma 

 

Paikka                                             Nimike                                                       € 

28.2.2007   Prisma ruoanvalmistus tarvikkeet 15,03 € 

05.3.2007   K-market Manteli välipala 2,95 € 

05.3.2007   Tikkurilan keilahalli ratamaksu 16,00 € 

08.3.2007   K-market Manteli välipala 2,05 € 

15.3.2007   K-market Manteli välipala 5,35 € 

18.3.2007   K-market Manteli välipala ja vanhempainillan tarjoilu 10,10 € 

19.3.2007   Campo sportscenter sulkapallovuoro (11,25 €x 2) 22,50 € 

10.4.2007   R-kioski Prepaid-latausseteli 10,00 € 

Yhteensä 89,98 € 
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                         Liite 14 
 
Suvi Kedonperä 
Laurea – ammattikorkeakoulu 

Tikkurilan toimintayksikkö 

Ratatie 2201300 Vantaa 

Puh. (09) 8868 7300, (09) 8868 7301 

 

Anne Suomala 

Hakunilan koulu 

Hiirakkotie 9 

01200 Vantaa 

 

 

 

Tutkimuslupahakemus 

 

Haen tutkimuslupaa toiminnallista opinnäytetyötäni varten. Toteutan opinnäytetyöni 

helmikuun – huhtikuun välisenä aikana, siten että varsinainen toiminta alkaa maalis-

kuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Toisena ohjaajana opinnäytetyössäni toimii 

Hakunilan alueen erityisnuorisotyöntekijä Riikka Hellman. Opinnäytetyön toteutukseen 

osallistuvat Hakunilan koulun viisi kuudes- ja seitsemäsluokkalaista oppilasta. 

 

Opinnäytetyön aiheena on muodostaa toiminnallinen ryhmä viidelle yläkoululaiselle 

tytölle, tukemaan ja rohkaisemaan heidän itsetunnon vahvistumista, sosiaalisia taitoja 

sekä vaihtoehtoisia tapoja liittyä sosiaalisesti ryhmään/yhteisöön. Ryhmän toiminnalla 

tarkoituksena on tarjota osallistujille mahdollisuus: saada rohkaisua ja varmuutta sosi-

aaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa, saada tukea itsetunnon kohenemiseen ja 

kehittymiseen sekä tutustuttaa nuoria toisiinsa. 

 

Ryhmän toimintaa ja toteuttamista tukee taloudellisesti Suomen Mielenterveysseuran 

käynnistämä Osaan ja Kerityn-hanke. OK- hanke saa ryhmän kautta arvokasta tietoa 

nuorten ajatusmaailmasta liittyen siihen mitä nuoret kaipaavat mm. vanhemmiltaan. 

OK- hanke saa tukemistaan vastaan projektista tehtävän opinnäytetyön ja osallistujien 

luvalla luovutettuja tuotoksia käyttöönsä. 
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Nuoret ovat valikoituneet ryhmään koulun nuoriso-ohjaajan, Suvi Kedonperän, kuraat-

torin, Satu Lindgrenin, ja koulun oppilashuollon kautta. Lisäksi valintaan ovat vaikutta-

neet kaksi koulun terveystiedon opettajaa (Xxxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxx) jotka ovat 

osallistuneet Suomen mielenterveysseuran Osaan ja Kehityn -hankkeen opettajille tar-

koitettuun koulutukseen ja ovat mukana Hakunilan koulun osalta toteuttamassa hanket-

ta. 

 

Nuoret päättävät itse osallistumisestaan ryhmään ja osallistuminen on täysin vapaaeh-

toista. Nuorten osallistumiseen vaaditaan vanhempien kirjallinen suostumus. Myös 

vanhemmille pidetään ryhmän toiminnasta vanhempainilta sen lisäksi että he saavat 

kirjallisen tiedon ryhmän toiminnasta. Opinnäytetyön raportissa nuoret säilyvät täysin 

anonyymeina. 

 

Opinnäytetyö koostuu yhteensä kuudesta viikoittaisesta tapaamisesta, joista viimeinen 

tapaaminen tapahtuu päiväleirin muodossa.  Lisäksi nuoria tavataan tarpeen mukaan 

kahdesta kolmeen kertaan yksin. 

 

 

Ystävällisin Terveisin: 

 

 

Suvi Kedonperä 

 


