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• Valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee järjestökoulutusta. 
• Tavoitteena aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäseninä 71 kansalaisjärjestöä.
• Toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. 





• Selittää, miksi ryhmäytyminen on tärkeää 
vuorovaikutuksen kannalta

• Soveltaa mielekkään oppimisen periaatteita omissa 
koulutuksissasi

• Kertoa, miten selkeät osaamistavoitteet parantavat 
järjestökoulutuksen laatua

• Käyttää toiminnallista menetelmää osana omaa 
koulutusta!
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• Kerää kouluttajan jakaman bingo-lomakkeen 
ruutuihin osallistujien nimiä

• Saman henkilön nimen voi ottaa kerrallaan vain 
yhteen ruutuun

• Huuda bingo kun sinulla on yksi täysi rivi 
(vaaka, pysty tai vino)
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• Ryhmä syntyy ensimmäisellä 
tapaamiskerralla

• Ryhmäkin on ihmissuhde:

– kuherruskuukausi

– onnen aika

– kriisi

– ero ja surutyö

• Huomioi, missä mennään!
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TUTUSTU-
MINEN

RYHMÄYTY-
MINEN

HYVÄ 
ILMAPIIRI

VUORO-
VAIKUTUS JA 
OPPIMINEN



• Aloitus on ryhmäytymisen 
tärkein vaihe: satsaa siihen

1. Suunnittele sisältö

2. Valmistele tila ja välineet

3. Tervehdi: hymyile, kättele, 
katso silmiin

• Osoita omalla esimerkilläsi, 
miten ryhmässä toimitaan



16.11.2017



Keskustele parin kanssa, 
miten toimisit kun:

• Keskustelua ei synny?

• Samat tyypit ovat äänessä?

• Syntyy kuppikuntia?

• Mikä muu tilanne voi 
tulla vastaan?



• Motivoiva palaute kannustaa 
ja kohdistuu tavoitteiden 
saavuttamiseen

• Ohjaava palaute auttaa 
eteenpäin

• Kehittävä palaute on 
kahdensuuntaista

• Kontrolloiva palaute johtaa 
suorituksen arvottamiseen
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1. Vedä tapaaminen yhteen 

2. Kiitä ryhmää

3. Lopeta napakasti ja aikataulussa

Aina on aihetta kiitokseen: 

”Meillä on vielä opittavaa, mutta hyvä tästä 
tulee / Te olette todella erityinen ryhmä / 
Tässä ryhmässä on loistavaa pohdintaa / Te 
osaatte ottaa toisenne hyvin huomioon / 
Onpa mukava tehdä töitä kanssanne.”





• Prosessi, jossa

– tiedoissa,

– taidoissa tai

– asenteissa 

…tapahtuu pysyviä muutoksia.

”Kädet” ”Sydän””Pää”

Kuvat: Angie Chung Follow: Hadji (side) CC BY-SA 2.0 / Kris
Krüg CC BY-NC-ND 2.0 / Zacktionman: Heart CC BY-NC 2.0



• Kinesteettinen: tekee, liikkuu

→ kirjoittaminen, piirtäminen, 
askartelu

• Auditiivinen: kuuntelee

→ tarinat, porinat, luennot

• Visuaalinen: näkee

→ kaaviot, kuvat, videot
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Keskustellaan 
yhdessä:

• Mikä on antoisin 
koulutus, johon olet 
osallistunut?

• Perustele miksi!



• TIETO: Hälytyskaavion tekoa ei opita kuuntelemalla luentoa 
vaan tekemällä itse hälytyskaavio. 

• TAITO: Ensiavun antamista ei opita katsomalla kuvia 
aiheesta vaan harjoittelemalla käytännössä.

• ASENNE: Järjestön arvoja ei opita lukemalla strategiasta 
vaan seuraamalla ja tuottamalla arvojen mukaista toimintaa 
sekä arvioimalla omaa toimintaa. 
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1. Aktiivisuus

2. Tarkoituksellisuus

3. Aiemmat tiedot ja taidot

4. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta

5. Tilannesidonnaisuus ja asiayhteys

6. Itsearviointi

7. Hyödyntäminen



1. Tutustutaan ryhmissä mielekkään oppimisen 
periaatteisiin:

– Miten periaatetta voi toteuttaa käytännössä?

– Mitä täytyy huomioida?

– Muistiinpanot + kuva omaan lappuun

2. Muodostetaan uudet ryhmät: vihreä ja sininen

3. Selitetään uudessa ryhmässä lyhyesti, mitä 
ensimmäisessä keskusteltiin

4. Muista täydentää omaa lappua!
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• Osallistuja on aktiivinen kokemustensa ja 
tietojensa jakaja

Kouluttaja ei ole asiantuntija tai 
esiintyjä: oppimisen ohjaaja, 
fasilitaattori

Miten kouluttaja kehittyy?

• Kokeilemalla uutta

• Keräämällä palautetta

• Reflektoimalla palautetta ja omaa toimintaa



Konkreettiset 
osaamis-
tavoitteet

Sopivat 
koulutus-

menetelmät ja 
tehtävät

Sopivat 
arviointi-

menetelmät

LAADUKAS 
KOULUTUS

• Opitun näkyminen käytännössä tärkeää järjestöissä

• Miten tähän päästään? Osaamislähtöisyys!
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• Ymmärrettävä

• Saavutettavissa oleva

• Mitattavissa oleva

• Hyödyllinen

Helpottaa koulutus- ja 
arviointimenetelmien 
valintaa sekä hankitun 
osaamisen arviointia!

Osaamistavoitteen peruskaava: osallistuja osaa + verbi (mitattavissa oleva, 
ulospäin näkyvä) + tekemisen kohde (konkreettinen asia)

Esim. Osallistuja osaa + selittää + mitä mielekäs oppiminen on.



Sivis / Kirsi Ahonen ja Virpi Markkanen

Osaamisen tasot:
Osaamista kuvaavat,
mitattavissa olevat verbit:

Koulutus- ja 
opiskelumenetelmiä:

Arviointimenetelmiä:

1. MUISTAA: Pystyykö osallistuja 
pitämään asioita mielessä (ilman, 
että ymmärtää niiden merkitystä)?

tunnistaa, listata, määritellä, nimetä, esittää, 
kirjoittaa, toistaa, löytää, kerätä, näyttää, kertoa, 
lainata, palauttaa mieleen

• luento tai alustus
• kirjallinen yksilö-, pari- tai 
ryhmätehtävä

• tentti (kirjallinen tai 
suullinen)
• raportti
• ryhmätehtävän tuotos 
(posteri, blogi, wiki tms.)

2. YMMÄRTÄÄ: Pystyykö 
osallistuja selittämään käsitteitä ja 
ajatuksia?

tulkita, antaa esimerkki, tehdä yhteenveto, 
päätellä, raportoida, luokitella, muokata, kuvata, 
kategorisoida, yhdistää, järjestää

• luento tai alustus
• kirjallinen yksilö-, pari- tai 
ryhmätehtävä
• keskustelu

• essee / raportti
• keskustelut
• tehtävän tuotos

3. SOVELTAA: Pystyykö osallistuja 
käyttämään tietoja uusissa 
tilanteissa?

toteuttaa, suorittaa, käyttää, toimia, ratkaista, 
esitellä, valmistaa, laatia, valita, laskea, muuttaa, 
keskustella, kääntää, rakentaa, tuottaa

• yksilö- tai ryhmäharjoitus
• draama
• simulaatio

• näyttökoe
• draama
• simulaatio

4. ANALYSOIDA: Pystyykö 
osallistuja erottamaan oleelliset 
asiat ja etsimään niiden välisiä 
suhteita?

järjestää, organisoida, osoittaa ristiriita, erotella, 
jakaa, yhdistää, tutkia, testata, todistaa, kääntää, 
järjestää uudelleen, summata

• ryhmätehtävä
• oppimispäiväkirja
• käsitekartta

• ryhmätehtävän tuotos
• oppimispäiväkirja
• käsitekartta

5. ARVIOIDA: Pystyykö osallistuja 
tekemään perustellun arvion tai 
päätöksen?

tehdä johtopäätös, vertailla, keskustella, 
suhteuttaa, yleistää, kritisoida, kyseenalaistaa, 
kommentoida

• pari- tai ryhmäharjoitus
• oppimispäiväkirja
• kirjallinen tehtävä

• ryhmätehtävän tuotos
• oppimispäiväkirja
• tehtävän tuotos

6. LUODA: Pystyykö osallistuja 
luomaan uusia ajatuksia, 
näkökulmia tai tuotteita?

suunnitella, rakentaa, tuottaa, ehdottaa, kehittää, 
keksiä, johtaa, laajentaa, muuttaa, ennustaa, 
suositella, vakuuttaa, mitata

• ryhmäharjoitus
• projektityö
• käsitekartta
• posteri

• vertaisarviointi
• näyttökoe
• projektityön tulos
• käsitekartta, posteri



• Kokeile rohkeasti näitä tai etsi 
muita sopivia!

– Tutustumisbingo

– Pariporina

– Äänestys peukuilla ja 
liikkumalla

– Ryhmätyö: Vastavuoroiset 
ryhmät



facebook.com/OpintokeskusSivis

twitter.com/SivisNYT

instagram.com/opintokeskussivis

linkedin.com/company/10575814

Esityksen kuvat: Unsplash.com

Verkkosivuillamme kerromme tehtävästämme 
järjestökoulutuksen edelläkävijänä, jaamme työkaluja ja 
vinkkejä järjestötoiminnan kehittämiseksi sekä kerromme 
tulevista koulutuksistamme:

www.ok-sivis.fi

https://www.facebook.com/OpintokeskusSivis/
https://twitter.com/SivisNYT
https://www.instagram.com/opintokeskussivis/
https://www.linkedin.com/company/10575814/
http://www.ok-sivis.fi/

