
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN 

- OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marttila Naana; 

     Pokki Kati ja  

     Talvitie-Kella Tuuli   

     Tampereen yliopisto 

     Kasvatustieteen laitos 

     Pro gradu-tutkielma 

     Maaliskuu 2008  



Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteen laitos 
Marttila, Naana; Pokki, Kati ja TalvitieKella Tuuli: Ammattina ryhmän ohjaaminen – 
ohjausprosessi ryhmänohjaajien kokemana ja kertomana 
Pro gradututkielma, 99 s. 
Kasvatustiede 
Maaliskuu 2008 

Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen mitä ryhmän ohjaaminen on ohjaajan näkökulmasta. 
Tarkastelun keskiössä on ryhmänohjaamisen prosessi,  joka jaetaan ohjaajan kannalta mielekkäisiin 
vaiheisiin:  suunnittelu, kohtaamis  ja arviointivaihe. Tutkielmassa käsiteltäviä teemoja ovat myös 
ryhmänohjaajan  taidot  ja  arvot  sekä  kehittyminen  ohjaajana.  Tutkimuskohteena  ovat  kuusi 
ammattiohjaaja,  jotka  omaavat  vankan  kokemuksen  ryhmänohjauksesta.  Työn  tarkoituksena  on 
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hallintaan sekä itsensä kehittämiseen ohjausalan ammattilaisina. Työssä hahmotetaan myös ryhmän 
ohjaamisen  prosessia  ja  prosessin  eri  vaiheisiin  liittyviä  ohjaajan  tehtäviä. Tutkimus  kiinnostanee 
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1.  Johdanto 

Se  oli  hetki,  ajanjakso,  jolloin  sana  ryhmätyö  sai  mielissämme  uuden  merkityksen,  uuden 

mielekkyyden.  Alaasteen  kokemukset  ”ryhmätöistä”  saivat  meidät  kerta  toisensa  jälkeen 

epäilemään  jaloa  kasvatustieteellistä  ilosanomaa  yhteistoiminnallisesta  oppimisesta.  Kysehän  oli 

vain  siitä  kuka  teki  ja  kenen  työt.  Kuka  ratsasti  ja  kenen  siivellä.  Keväällä  2006  Tampereen 

yliopiston  kasvatustieteellisen  tiedekunnan  ryhmät  ja  yhteistoiminnallinen  oppiminen  kurssilla 

tiesimme  ja  tunsimme  löytäneemme  jotain,  kokeneemme  jotain,  jota  ei  enää  pystynyt  asettamaan 

tuohon  samaan  ryhmätyökategoriaan.  Nuo  kokemukset  saivat  meidät  todella  ymmärtämään  ja 

kokemaan, että ryhmä voi olla enemmän kuin yksilöidensä summa. Nuo kokemukset saivat meidät 

aloittamaan, kulkemaan ja lopettamaan yhdessä taipaleen nimeltään pro gradu tutkielma. Ne saivat 

meidät esittämään ryhmänä tutkimuskysymyksiä ryhmänohjaamisesta. 

Keväällä 2006 tulimme jokainen tuolle kurssille eri ovista. Noiden ovien takana oli meidän jokaisen 

menneisyys  –  yhteinen  ja  erillinen.  Emme  voineet  jättää  menneisyytemme  kokemuksia  ja 

kertomuksia oven ulkopuolelle. Ne kietoutuvat meihin ja toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, sen 

mitä  ja  keitä  olimme  tuona  päivänä.  Ne  olivat  –  ja  ovat  edelleen  –  merkityksellisiä  osia  meistä 

ohjaajina, tutkijoina, pedagogeina ja kasvatustieteilijöinä, lentopalloilijana, nuorisotyönohjaajana ja 

viulunsoitonopettajana. Ne olivat  lähtökohta ja edellytys sille, että meistä tuli me. Jossain muussa 

elämäntilanteessa tuo ryhmä olisi kenties ollut aivan toinen, toisenlainen. 

Tässä  työssä  lähestymme  kuuden  kokeneen  ohjaajan  näkökulmasta  ryhmänohjaajuutta. 

Pyrkimyksemme on ollut haastattelemalla kerätyn aineiston, ryhmänohjaajien elettyjen, koettujen ja 

kerrottujen  kokemusten  kautta  etsiä  niitä  tietoja  ja  taitoja,  joita  ryhmänohjaaja  tarvitsee.  Lisäksi 

olemme  pyrkineet  selvittämään  sekä  tutkimusaineistomme  että  omien  ryhmänohjauksen 

kokemustemme  kautta,  kuinka  näitä  taitoja  voisi  kehittää.  Tekemämme  haastattelut  ja  omat 

kokemuksemme  ovat  antaneet  meille  laajan,  mutta  yllättävän  yhtenevän  näkemyksen 

ryhmänohjaajan  tiedoista  ja  taidoista.  Kuvaamme  näkemystämme  ryhmänohjauksesta 

monikerroksisena  ohjaajan  maailmankuvan,  ohjausfilosofian  ja  toiminnan,  ohjausprosessin 

suunnittelun, kohtaamisen ja arvioinnin kautta. Meidän tutkijoiden kohtaaminen, yhdessä tekeminen 

olivat tutkimuksen edellytys. Väitämme ryhmässä tekemisen paljastaneen jotain ”enemmän” myös 

aiheestamme, ryhmänohjauksen tematiikasta.
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2.  Kysymyksiä ja vastauksia 

Ryhmänohjauksen  tutkimus  ja  ennen  kaikkea  ryhmänohjauksen  teorian  johdonmukainen 

kehittäminen eivät ole saaneet suurta huomiota kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, vaikka ohjaus 

on jo pitkään kuulunut kasvatukseen yhtenä sen käytännönläheisenä osaalueena. Ryhmänohjaus on 

perinteisesti  nähty  eiammattilaisten  harrastusmaisena  toimintana,  johon  ei  välttämättä  tarvita 

pedagogista  koulutusta  –  saati  teorian  tuntemusta.  Erilaisia  ohjaajan  oppaita  ja  käsikirjoja,  jotka 

keskittyvät  ohjaamisen  tekniikoihin  on  paljon,  mutta  tutkimuskirjallisuutta,  joka  pureutuisi 

ohjauksen perusideaan ja taustaan, ohjaajuuden ja sen teorian kehittämiseen ei sen sijaan juurikaan 

ole.  Tilannetta  kuvaa  hyvin  esimerkiksi  se,  että  ohjaajuuskäsitteellä  ei  ole  ohjauksen 

ammattilaisten  keskuudessa  vakiintunutta  merkitystä  (Nummenmaa  &  Lautamatti  2005,  121). 

Oletetaanko  ohjaamisen  olevan  sellainen  kasvatuksen  muoto,  joka  ei  tarvitse  erillistä  teoriaa? 

Kuitenkin  opettajuutta  on  kasvatustieteen  alalla  tutkittu  sitäkin  enemmän.  Kysymys  ei 

käsittääksemme  olekaan  siitä,  etteikö  kasvatustieteen  alalla  ja  sen  lähitieteissä  olisi  olemassa 

lukematon joukko erilaisia teorioita, joita olisi mahdollisuus soveltaa ohjaukseen. Pikemminkin on 

kysymys niiden tuntemattomuudesta tai soveltamattomuudesta nimenomaan ohjaukseen. Tai sitten 

ohjaus  on  nähty  kasvatustieteen  piirissä  niin  konkreettisena  toimintona,  ettei  sen  teoreettista 

kehittelyä  ainakaan  ohjaajan  näkökulmasta  ole  nähty  tarpeelliseksi.  (Ojanen  2001,  11–19.) 

Harvalukuisessa  ryhmänohjaajuutta  käsittelevässä  tutkimuskirjallisuudessa  sitä  on  lähdetty 

tarkastelemaan usein vain ryhmän toiminnan kautta. (ks. Tuckman 1989; Öystilä 2002.) 

Ohjauksesta ollaan kuitenkin oltu kiinnostuneita muiden tieteenalojen piirissä ja ohjaustutkimus on 

viime  vuosina  ollut  maassamme  niin  määrällisesti  kuin  laadullisestikin  kasvussa.  Ohjaajuutta  on 

tässä  kirjallisuudessa  käsitelty  kahden  ihmisen  välisenä  vuorovaikutuksena  työn  tai 

opintojenohjauksessa  (ks.  Onnismaa  1998).  Fiktiivinen  ajatusleikki  ohjaustieteestä,  uuden 

tieteenalan  synnystä  uusien  tieteenalojen  (kuten  kodintaloustiede  tai  käsityötiede)  rinnalle  olisi 

houkutteleva.  Uskomme  silti,  että  hedelmällisimmillään  ohjauksen  tutkimus  ei  kuitenkaan  olisi 

erillisenä  tutkimussuuntana  kasvatustieteen  alalla  vaan  juuri  monitieteisenä  tutkimusalana. 

(Onnismaa 2003, 7–8.) 

Seuraavissa  alaluvuissa  esittelemme  ensin  tutkimuskysymyksemme  ja  avaamme  sitten 

taustakirjallisuuden  ja  tehtyjen  tutkimusten  avulla  kahta  tutkielmamme  kannalta  merkittävintä 

käsitettä: ohjaaminen ja ryhmä.
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2.1  Aineistolle esittämämme kysymykset 

Pro gradu tutkielmassamme halusimme päästä ohjekirjoja  ja ohjaamistekniikoita syvemmälle  itse 

ryhmänohjauksen  luonteeseen  nimenomaan  ryhmänohjaajan  näkökulmasta.  Halusimme  kuulla 

miten  ohjaamisen  ammattilaiset  kertovat  omasta  osaamisestaan  ja  ammatistaan.  Mitä  ryhmän 

ohjaaminen  tänä  päivänä  oikeastaan  on?  Minkälaisia  arvoja,  taitoja,  ominaisuuksia  tai 

luonteenpiirteitä  ryhmänohjaamisen  ammattilainen  tarvitsee?  Miten  niitä  voi  kehittää?  Miten 

tutkimusaineistomme  kuusi  pitkän  linjan  ryhmänohjaajaa  pukevat  sanoiksi  vuosien  tuoman 

kokemuksellisen  ammattitietouden?  Jälkeenpäin  saatoimme  huomata,  että  usein  kokemus  kuului 

paremmin  rivien  välistä:  esimerkkikertomuksista,  yhteisten  kokemusten  jakamisesta  ja  niistä 

keskustelemisesta, äänen painoista, murahduksista ja naurahduksista, eleistä, ilmeistä ja katseista. 

Aloittaessamme  yhteisen  tutkimuksen  päätimme,  että  koko  työn  ajan  myös  reflektoisimme  oman 

ryhmämme  toimintaa.  Ajattelimme  reflektoinnin  samalla  parantavan  myös  oppimistuloksiamme. 

Kenties  löytäisimme  reflektoinnin  kautta  vastauksia  myös  tutkimuskysymyksiimme.  Viimeiset 

ryhmämme  toimintaa  koskevat  kysymykset  muotoutuivat  kuitenkin  vasta  gradun  työstämisen 

loppuvaiheissa  taaksepäin  matkaamme  katsellessa.  Esiin  nousivat  kysymykset:  millaista  on  ollut 

tehdä gradua ryhmänä; miten se on poikennut yksin tekemisestä; millaista on ollut olla osa ryhmää 

sekä ryhmäläisenä että ryhmänohjaajana. 

Aluksi  tuntui  oudolta  kutsua  kolmea  opiskelukaverusta  ryhmäksi,  mutta  varmistimme,  että 

täytämme kuuluisan (Johnson & Johnson 1982) ryhmän määritelmän: meillä on yhteiset tavoitteet; 

me  tunnemme  kuuluvamme  ryhmään  ja  koemme  ryhmän  toiminnan  palkitsevana;  ryhmämme 

toiminta on vuorovaikutteista  ja  ryhmässämme on  yhteiset  säännöt,  jotka ohjaavat  toimintaamme. 

Ryhmässä toimiminen vei meitä vielä syvemmälle ryhmänohjaajan maailmaan, sillä ohjausta ei toki 

voida  tyystin  erottaa  ohjattavasta  eli  ryhmästä.  Saimme  siis  seuraavissa  luvuissa  esittelemämme 

teoriatiedon  lisäksi  kattavan  käytännön  kokemuksen  siitä,  minkälaiset  asiat  vaikuttavat 

ryhmädynamiikkaan  sekä  ryhmän  toimivuuteen  ja minkälaiset  ovat  ryhmän kehitysvaiheet. Ensin 

käsittelemme kuitenkin ohjaamista.
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2.2  Mitä ohjaaminen on – tietona ja taitoina? 

”Ohjaus  toimintamuotona  on  ensi  näkemältä  helposti  kuvattavissa  tai  ymmärrettävissä,  mutta 

käytännössä  ohjaus  ja  neuvontatyön  käsitteellistäminen  on  hankalaa.  Suomen  kielen  ohjaus 

käsitteen  jäsentymättömyys  on  vaikuttanut  siihen,  että  eri  yhteyksissä  ohjaus  tulkitaan  oman 

kokemuksen  tai  käsitteellisen  viitekehyksen mukaan.”  (Onnismaa  1998,  7.) Vaikka  ohjauksen  ja 

ohjausasiantuntijuuden tutkija Jussi Onnismaan kuvaus perustuu hänen tutkimuksiinsa ohjaamisesta 

kahden  ihmisen välisenä vuorovaikutuksena  (esimerkiksi opintojen  tai  työn ohjauksena), on sama 

ongelmallisuus havaittavissa myös ryhmänohjauskäsitteen kohdalla. Ehkä helpompaa kuin vastata 

suoraan  kysymykseen  mitä  ohjaaminen  on,  olisi  lähestyä  ohjaamista  mitä  ohjaaminen  ei  ole   

kysymyksen  kautta.  Ohjaaminen  ei  ole  varsinaisesti  auttamista,  vaikka  ohjaajan  toimintaan 

sisältyykin  auttamisen  kaltaista  toimintaa.  Ohjaaminen  ei  myöskään  ole  terapian  kaltaista 

vuorovaikutusta,  jossa ohjaaja  ryhtyy analysoimaan ohjattavien sanomisia  ja etsimään diagnoosia. 

(Pasanen  2004,  154–155.)  Kuitenkin  ohjattavat  tai  ohjaaja  saattavat  kokea  ryhmän  toiminnan 

terapeuttisena. Ohjaaja saattaa myös itse kokea joskus joutuvansa toimimaan terapeutin tavoin – ei 

ryhmää,  mutta  yksittäistä  ryhmäläistä  kohtaan.  Ohjaaminen  ei  myöskään  ole  pelkästään 

tavoitteellista opetusta tai suorien neuvojen antamista (Pasanen 2004, 154). Kuitenkin yksi ohjaajan 

rooleista on mielestämme myös opettajana  toimiminen. Onko ohjaajuus  siis  niin monivivahteinen 

ilmiö, ettei perinteinen opettamisen käsite kata sen koko kirjoa (Nummenmaa & Virtanen 2002, 72). 

Opettaminen  on  perinteisesti  nähty  asiatiedon  jakamisena,  behavioristisena  tiedon  siirtämisenä 

opettajalta  oppilaille.  Tämän päivän oppimis  ja  opettamiskäsitykset  pohjaavat  kuitenkin  vahvasti 

konstruktivismiin. Aatteen keskiössä on  itse oppija,  joka on aktiivinen tiedon rakentaja. Opettajan 

rooli  on  tässä  kontekstissa  muuttunut  kriittisen  paradigman  nousun  myötä  yhä  enemmän  kohti 

ohjaajuutta. Onko perinteinen opettajuus murroksessa? (ks. Sahlberg & Sharan 2002.) Kasvatuksen 

ja  koulutuksen  kentillä  on  siirrytty  käyttämään  yhä  enemmän  erilaisia  ryhmäoppimisen muotoja, 

jolloin ohjaajan taidot ovat välttämätön osa esimerkiksi opettajan ammattia. Kriittisen paradigman 

mukaan oppilaat asettavat itse omat tavoitteensa ja osallistuvat itse aktiivisesti tiedon tuottamiseen. 

Opettajan tehtäväksi on jäänyt mahdollistaa tämä oppimisprosessi. (Sahlberg & Sharan 2002, 354.) 

Myös Jussi Onnismaan (2007, 24) mukaan opetus on ohjausta  ja ohjaus pedagogista toimintaa,  ja 

ohjauksen  ja opetuksen vastakkaisuutta on tarpeettomastikin korostettu alan kirjallisuudessa. Sekä 

ohjauksellinen  opetus  että  pedagoginen  ohjaus  tuovat  oppijan  näkökulman  opetukseen  ja 

ohjaamiseen. (Onnismaa 2007, 24.) Molemmat toiminnan muodot ovat tänä päivänä ajan, huomion 

ja  kunnioituksen  antamista  yksilön  tai  ryhmän  teoille  ja  toiminnalle  (Pasanen  2004,  154). Nämä
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toiminnat ovat vuorovaikutuksen tasolla ihmisten kohtaamista. Sekä ohjaajan että opettajan tehtävä 

on  erilaisin  välinein  saada  ohjattavat  toimimaan  asetettujen  tavoitteiden mukaisesti. Molemmissa 

prosesseissa  vanhoille  kokemuksille  voidaan  oppia  antamaan uusia  sekä  ohjaajan  että ohjattavien 

toimintaan  vaikuttavia merkityksiä. Kummassakin prosessissa osapuolet  tuovat  ilmi mielipiteitään 

ja  ajatuksiaan  yhteiseen  käsittelyyn  kohti  yhteisiä  ja  yksilöllisiä  tavoitteita.  (Onnismaa  2007,  24; 

Pasanen 2004, 155.) Sekä opettajaa että ohjaajaa voisi tänä päivänä kuvailla kenties myös sanoilla 

innoittaja, motivoija, mahdollistaja, tukija, voimavaraistaja, tutor, sparraaja tai valmentaja. 

Ohjaamisessa  tarvittavat  taidot  voidaan  työryhmän RuponenNummenmaaKoivuluhta  (2000,  17) 

mukaan  jakaa  kolmeen  ryhmään:  reaktio,  vuorovaikutus  ja  toimintataitoihin.  Reaktiotaitoja 

ohjaaja käyttää  yksilöiden  ja koko  ryhmän  tarpeiden  ja  toiminnan  ymmärtämiseen. Muun muassa 

aktiivinen  kuuntelu,  toistaminen,  selventäminen,  empatia,  kokoaminen  ja  tiedon  jakaminen  ovat 

reaktiotaitoja.  Aktiivinen  kuuntelu  onkin  selkeän  vuorovaikutuksen  kivijalka  ja  viestittää 

ryhmäläisille  ohjaajan  läsnäolosta  ja  empatiasta.  Tosin  kielellisen  ilmaisun  kuuntelun  ohessa  on 

tärkeä – vai tärkeämpää – havainnoida myös sitä, mitä ei sanota ääneen. (Ruponen ym. 2000, 170.) 

Myös ohjaajan hyvät vuorovaikutustaidot ovat ryhmätyötaitojen ydin ja edellytys. Näitä taitoja ovat 

Ruposen  työryhmän  (2000,  170)  mukaan  tasapuolinen  huomioon  ottaminen,  yhdistäminen, 

estäminen,  tukeminen,  rajoittaminen  sekä  yksimielisyyden  ja  työyhteyden  rakentaminen. 

Toimintataidoilla  ohjaaja  rohkaisee  osallistujia  ilmaisemaan  itseään  ja  auttaa  heitä  jakamaan 

vaikeitakin  tunteita.  Näitä  taitoja  ovat  kysyminen,  kehittynyt  empatia,  vahvuuksien  esiin 

nostaminen,  konfrontaatio,  välittömyys,  oman  kokemuksen mukaan  tuominen,  mallin  antaminen, 

prosessin  havainnointi  ja  tavoitteiden  asettaminen.  Toimintataidoista  erityisesti  kehittynyttä 

empatiaa,  konfrontaatiota  ja  prosessin  havainnointia  ohjaaja  käyttää  erityisesti  ryhmäytymisen 

myöhemmässä vaiheessa, kun  luottamus sekä  ryhmäläisten kesken että  ryhmän  ja ohjaajan  välillä 

on jo syntynyt. (Ruponen ym. 2000, 170.) 

Tutkielmamme  luvussa 5 käsittelemme ryhmänohjaajan  taitoja  laajemmin  ja ennen kaikkea oman 

tutkimusaineistomme  kontekstissa.  Emme  sido  aineistostamme  nousseita  ryhmänohjaajan  taitoja 

Ruposen työryhmän esittämään malliin, vaikka suuri osa taidoista onkin yhteneviä  ja tulevat esiin 

tutkimustulosten esittelyn eri kohdissa.



8 

2.3  Miten ryhmä toimii? 

Ryhmä on aina se konteksti, se ympäristö, jossa ohjaaja toimii. Ryhmän toiminta ja kehitysvaiheet 

eivät  voi  olla  vaikuttamatta  myös  ohjaajan  arvoihin,  toimintaan  ja  ohjaamisen  prosessiin. 

Suomalaisessa  ohjauskontekstissa 1  ryhmänohjauksen  käsitettä  on  käytetty  varsin  väljästi 

yleisnimikkeenä  erilaiselle  ryhmässä  tapahtuvalle  toiminnalle,  mutta  yleistyksenä  voisi  kuitenkin 

sanoa,  että  yleensä  sillä  tarkoitetaan  pitkäaikaista  ohjausta,  jolla  on  tietyt  tavoitteet  ja  joka  on 

suunnattu  tietylle  kohderyhmälle.  (Ruponen  ym.  2000,  163.)  Tietyissä  ryhmänohjauksen 

määritelmissä  korostetaan  ohjaajan  roolia  oppimisessa.  Toisissa  näkemyksissä  ryhmällä  on 

päävastuu  oppimisesta,  ja  ohjaajan  tehtävä  on  oppimisen  mahdollistaminen  ja  varmistaminen. 

Ohjaaja luo siis oppimisen puitteet, mutta päävastuu oppimisesta on ohjattavalla itsellään. 

Ryhmä  koostuu  aina  yksilöistä,  jotka  saapuvat  ryhmään  oman  elämänhistoriansa  ja 

elämäntilanteensa,  odotustensa  ja  tavoitteidensa kanssa. Erilaisten  persoonallisuuksien  kohdatessa 

lopputulos  on  aina  uniikki  –  kyseisen  ryhmän  ja  sen  ohjaajan  näköinen.  Ryhmänohjausta  onkin 

pidetty menetelmänä,  joka tekee samanaikaisesti mahdolliseksi kohdata niin yksilöllisiä kuin koko 

ryhmääkin  koskevia  kehitystarpeita.  Se  keskittyy  ryhmäläisten  tunteisiin,  ajatuksiin  ja 

käyttäytymiseen.  Ryhmässä  oppimisessa  on  etunsa,  mutta  se  asettaa  myös  vaatimuksia  ryhmän 

jäsenille.  Hyvin  toimivan  ryhmän  merkkinä  voidaan  pitää  sitä,  että  yhdessä  saavutetut  tavoitteet 

ovat  enemmän  kuin  kunkin  yksilön  yksin  saavutettujen  tavoitteiden  summa  olisi.  (Ruponen  ym. 

2000, 163; Sahlberg & Leppilampi 1994, 72). 

Kasvatustieteilijöiden Pasi Sahlberg ja Asko Leppilampi (1994) mukaan yhdessä oppiminen sisältää 

viisi peruselementtiä,  jotta ryhmässä oppiminen voisi  toimia (Kuva 1.). Nämä peruselementit ovat 

ryhmän  jäsenten  positiivinen  keskinäinen  riippuvuus,  vuorovaikutteinen  viestintä  ryhmän  sisällä, 

yksilöllinen vastuu, ryhmäläisten sosiaaliset taidot ja oman toiminnan reflektointi. Hyvin onnistunut 

yhteistoiminnallinen  oppiminen  aiheuttaa  ryhmän  sisällä  positiivista  keskinäistä  riippuvuutta,  ja 

ryhmän  jäsenet  tavoittelevat  yhteistä  päämäärää.  Jokaisella  yksilöllä  on  vastuu  sekä  omasta 

toiminnastaan  että  oppimisestaan  ryhmässä.  Yhdessä  oppiminen  vaatii  hyviä  sosiaalisia  taitoja  ja 

samalla se kehittää näitä taitoja. Ryhmässä työskentely on syklinen prosessi, jossa ryhmän jäsenten 

on  jatkuvasti  reflektoitava  omaa  oppimista  ja  ryhmän  oppimista,  jotta  tavoite  saavutettaisiin. 

(Sahlberg & Leppilampi 1994, 71–72.) 

1 Kansainvälisessä ohjausalan kirjallisuudessa ryhmänohjaus (group counselling) sijoitetaan usein jatkumolle, jonka 
toisessa päässä on ryhmäpsykoterapia (group psychotherapy) ja toisessa päässä neuvonta (guidance).” (Ruponen ym. 
2000, 163.)
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Yksilöllinen 
vastuu 

Vuoro  Sosiaaliset 
vaikutteinen                                   taidot 
viestintä 

Positiivinen  Reflektointi 
keskinäinen 
riippuvuus 

Laadulliset oppimistulokset 

Kuva 1. Yhdessä oppimisen keskeisiä periaatteita ja vaikutuksia (Sahlberg & Leppilampi 1994, 76) 

Ryhmät  käyvät  tietyt  kehitysvaiheet  läpi  toimintansa  aikana.  Erilaisia  näkemyksiä  tutkijoiden 

kesken  on  siitä,  seuraavatko  ryhmän  kehitysvaiheet  aina  toisiaan  samankaltaisina  ja  mittaisina. 

Lienee  kuitenkin  itsestään  selvää,  että  esitys  ryhmän  toiminnasta  ja  kehitysvaiheista  on  aina 

yleistys. Ryhmän toiminta etenee syklisesti ja on aina altis vaihteluille. (Öystilä 2003, 91–93.) 

Kasvatustieteilijä  Bruce  Tuckman  esitti  ryhmän  kehitysvaiheet  jo  vuonna  1965.  Hänen 

tutkimuksensa  osoitti,  että  ryhmät  yleensä  etenevät  tietynlaisien  vaiheiden  kautta  alusta  loppuun 

saakka. Tuckman antoi vaiheille nimet: ryhmän muodostusvaihe (forming), ryhmän kuohuntavaihe 

(storming), ryhmän vakiintumisen vaihe (norming), kypsän toiminnan vaihe (performing) ja ryhmän 

lopetusvaihe  (adjouring).  Ryhmän  lopetusvaiheen  hän  lisäsi  kehitysvaiheisiin  vasta  vuonna  1977 

(Öystilä 2003, 91.) Sittemmin ryhmän kehitysvaiheita on  jaoteltu uudestaan  ja vaiheista käytetään 

erilaisia  nimiä.  David  ja  Frank  Johnson  ovat  määritelleet  ryhmän  kehityksen  seitsemän  vaihetta 

seuraavasti:  menettelytapojen  määrittelyn  ja  orientoitumisen  vaihe,  menettelytapojen 

yhdenmukaistamisen  ja  tutustumisen  vaihe,  keskinäisen  tunnistamisen  ja  luottamuksen  vaihe, 

vastustamisen  ja  erottumisen  vaihe,  sitoutumisen  vaihe,  kypsän  ja  tuottavan  toiminnan  vaihe  ja 

1.  Yhdessä oppiminen 

Itsetunto  Yhteistyö 
taidot 

Motivaatio
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päätösvaihe  (Johnson  &  Johnson  1991,  395).  William  Borgen  ym.  ovat  puolestaan  tutkineet 

työttömien  ohjausryhmiä  ja  päätyneet  ns.  strukturoituun  ryhmänohjausmalliin.  Tämän  mallin 

mukaan  ryhmässä  on  aina  läsnä  viisi  peruselementtiä,  jotka  ovat  tärkeitä  ryhmän  toiminnan 

ymmärtämisessä. Nämä viisi  tekijää ovat ryhmän  tavoitteet  ja toiminnot,  jäsenten tarpeet  ja roolit, 

ryhmäprosessit,  ryhmän  johtajuus  ja  ohjaajan  taidot  sekä  ryhmän  suunnitelma  (design).  Ryhmän 

toiminta  kuvataan  siis  prosessina,  jossa  edellä  mainitut  tekijät  ovat  aina  läsnä  joskin  ryhmän  eri 

vaiheissa  ne  esiintyvät  eri muodoissa  ja  ovat  keskenään  eri  suhteissa.  (Ruponen, Nummenmaa & 

Koivuluhta 2000, 166) 

Yhteistä  näille  erilaisille  jaotteluille  on  se,  että  ryhmä kehittyy  alkuhämmennyksen  ja  konfliktien 

kautta  yhtenäisyyteen  ja  tehokkaaseen  yhteistyöhön.  Oman  tutkimuksemme  pohjana  olemme 

käyttäneet Tuckmannin (1965; 1977) viiden kehitysvaiheen teoriaan, jonka seuraavassa esittelemme 

lyhyesti. 

Ryhmän muodostusvaiheessa (forming) ryhmän jäsenet pyrkivät kukin saamaan ohjaajan ja muiden 

jäsenten  hyväksynnän.  Ennen  kuin  ryhmän  jäsenet  edes  puhuvat  toisilleen,  he  tekevät 

johtopäätöksiä ja valintoja toistensa suhteen. Kaikki tarkkailevat ja tunnustelevat itseään ja toisiaan 

osana  ryhmää,  testaavat  ryhmää  ja  tutkivat  paikkaansa  ryhmässä. Kun  ryhmän  jäsenet  tutustuvat 

toisiinsa  ilmenee  usein  epävarmuutta  suhtautumisessa  toisiin  jäseniin,  ohjaajaan  ja  tehtäviin. 

Odotuksia ja tehtäviä tunnustellaan ja haetaan keskinäisen kanssakäymisen hyväksyttäviä muotoja. 

Päähuomio kiinnitetään järjestäytymiseen ja muodollisiin toimintasääntöihin. Vaihe voidaan nähdä 

orientaationa ryhmään liittymiseen ja riippuvuuteen. (Johnson & Johnson 1991, 395–396; Williams 

2002,  114;  Öystilä  2003,  93.)  Satu  Öystilän  (2003)  mukaan  ryhmän  alkuvaihe  on  ohjaajalle 

kaikkein  vaikein,  ja  sen  onnistuminen  on  erityisen  merkittävää  ryhmän  myöhemmälle 

kehittymiselle.  Olivatpa  ryhmän  tavoitteet  ja  myöhemmät  kehitysvaiheet  minkälaisia  tahansa, 

täytyy ohjaajan aluksi huolehtia ryhmän virittämisestä ja ryhmäyttämisestä. Ryhmänohjaajan täytyy 

myös ottaa ja ansaita ryhmän johtajuus. Ryhmä ryhtyy nimittäin hakemaan keskuudestaan johtajaa, 

mikäli nimetty ohjaaja on epävarma eikä lunasta paikkaansa. Liian autoritäärinen ohjaaja puolestaan 

jää keskipisteeksi estäen näin  ryhmän kehitysvaiheiden  toteutumisen  ja etenemisen, kun  taas  liian 

avulias ohjaaja saattaa ryhmäläiset avuttoman rooliin. (Williams 2002, 148; Öystilä 2003, 95). 

Ryhmän kuohuntavaiheessa (storming) yhteenkuuluvuus ja rohkeus kasvavat, joten ryhmä uskaltaa 

ilmaista enemmän  itseään  ja  tarttua mielipiteisiin. Tarkkailijat muuttuvat aktiivisiksi osallistujiksi, 

ja  he  muodostavat  vähitellen  omia  ryhmän  sisäisiä  alaryhmiään.  Toisten  kuunteleminen  voi  olla
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heikkoa,  sillä  kukin  pyrkii  kantamaan  huolta  ensisijaisesti  omista  tarpeistaan.  Ryhmäpainetta 

vastustetaan  ja  ryhmä  on  suhteellisen  kyvytön  ratkaisemaan  ristiriitojaan,  sillä  itseohjautuvuutta 

suvaitaan  varsin  vähän.  Ryhmän  alkuvaiheessa  valta  on  ollut  jaossa.  Vallassa  olevan  kannatusta 

kuitenkin  testataan  ja  valta  mahdollisesti  vaihtuu.  Kuohuntavaihe  on  ryhmän  ohjaajalle  hyvin 

haasteellinen.  Ohjaajan  tulee  auttaa  ryhmää  sekä  sen  yksittäisiä  jäseniä  määrittelemään  yhteisiä 

tavoitteita,  vaikka  yksittäisten  ryhmäläisten  odotukset  saattavatkin  olla  keskenään  ristiriitaisia. 

Mahdollisia ilmeneviä ristiriitoja on tässä vaiheessa käsiteltävä ohjaajan toimesta. (Williams 2002, 

186; Öystilä 2003, 97–99). 

Ryhmän  vakiintumisen  vaiheessa  (norming)  sisäinen  yhteenkuuluvuus  alkaa  ilmetä  selkeinä 

tavoitteina,  rooleina  ja  yhteistyön  malleina.  Avoimuus  ja  sitoutuminen  vahvistuvat,  ja  ryhmän 

jäsenet  alkavat  kantaa  vastuuta  sekä  omasta  että  muiden  oppimisesta  ja  ryhmään  sopivasta 

käyttäytymisestä. Jäsenet tietävät jo paikkansa ja roolinsa ryhmässä. Vaikka ristiriitoja olisi, niihin 

ei  tässä  vaiheessa  useinkaan  puututa.  Ikään  kuin  yhteisestä  sopimuksesta  liikutaan  vain  niillä 

alueilla,  jossa  ristiriidat  eivät  estä  ryhmän  toimintaa.  Ryhmänohjaaja  nähdään  ryhmän 

vakiintumisen  vaiheessa  yhtenä meistä,  ja  ohjaajan  rooliin  liittyvät  odotukset  ja  ristiriidat  alkavat 

hälvenemään. Yhteenkuuluvuuden tunteet suunnataan koko ryhmään,  ja erillistunteet kohdistetaan 

ryhmän ulkopuolelle. (Öystilä 2003, 102–103.) 

Kypsän  toiminnan  vaiheessa  (performing)  roolien  ja  vallan  jako on  tasapainossa,  joten  ryhmä voi 

keskittyä  niihin  asioiden,  jonka  vuoksi  se  on  alun  perin  perustettu,  jonka  vuoksi  se  on  olemassa. 

Suhde  ryhmään  ei  ole  enää  niin  tunnevaltainen.  Ilman  perusturvallisuuden  järkkymistä  ryhmästä 

voidaan  lähteä  tai  siihen  voi  liittyä  uusia  jäseniä.  Siitä  huolimatta  ryhmä  pystyy  toimimaan 

työryhmänä,  tiiminä.  Ryhmän  jäsenet  huomioivat  toisiaan,  ja  erimielisyyksiä  pidetään  tässä 

vaiheessa  ryhmän  toimintaa  rikastuttavana  tekijänä.  Kypsän  toiminnan  vaihe  on  usein  ohjaajalle 

kaikkein  helpoin,  sillä  hänen  toimintansa  on  vakiintunut.  Hänen  toimintansa  on  lähinnä  ryhmän 

toimintaa tukevaa. Hän antaa ryhmäläisille yhä enemmän tilaa toimia ryhmänä. Ryhmänohjaaja voi 

keskittyä  edistämään  ryhmän  jäsenten  avoimuutta  ja  keskinäistä  vuorovaikutusta.  (Öystilä  2003, 

103–104.) 

Suoritettuaan  tehtävänsä  ryhmä  hajoaa.  Ryhmän  lopetusvaiheessa  (adjouring)  ero  aiheuttaa 

ahdistusta,  mutta  lopettaminen  nähdään  usein  myös  jonkin  uuden  alkamisena.  Mitä 

pidempiaikaisempi, kypsempi ja kiinteämpi ryhmä on ollut ja mitä vahvemmat tunnesiteet ryhmän
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jäsenten  välille ovat  syntyneet,  sitä hämmentävämpi on  ryhmätoiminnan päätösvaihe.  (Johnson & 

Johnsson  1991,  399.)  Ryhmän  ohjaajan  tehtävänä  on  huolehtia  ryhmän  toiminnan  selkeästä 

päätöksestä  ja  mahdollisista  päätösrituaaleista.  On  tärkeää,  että  ohjaaja  tarjoaa  ryhmäläisille 

mahdollisuuden  käsitellä  keskeneräisiä  asioita,  mahdollisuuden  lausua  ääneen  tunteitaan  ja 

toiveitaan,  keskustella  yhdessä.  Lisäksi  ohjaaja  kerää  palautteen  ja  suorittaa  päätös  ja 

itsearvioinnin. (Öystilä 2003, 105–106.) 

Helpottaakseen  ryhmän  toimintaa  ja  sen  kehittymistä  toimivaksi  on  ryhmänohjaajan  tunnettava 

nämä  ryhmäprosessin  vaiheet.  Ohjaajan  tulee  osata  reagoida  oikeisiin  asioihin  oikealla  hetkellä 

oikealla tavalla. Luvussa 4 esittelemme nämä ryhmiensä toimintaan reagoivat ohjaajat, haastatteluin 

kerätyn  tutkimusaineistomme, ne  toimijat,  joita olemme pro gradussamme  tutkineet,  jotka tekevät 

työtään edellä kuvatun kaltaisten ryhmien kanssa. 

3.  Aineistosta luotettavuuteen, luotettavuudesta analyysiin 

Huomasimme, että haastattelut aineistona ja niiden analyysi jättävät tutkijalle paljon liikkumavaraa, 

vapautta  ja  vapauden  mukanaan  tuomaa  vastuuta.  Tutkimuksen  eri  vaiheissa  vapaus  näyttäytyi 

meille  sekä mahdollisuuksina  että  epävarmuutena. Vapaus  antoi  liikkumavaraa, mutta  samalla  se 

kahlitsi perustelemaan jatkuvasti valintoja sekä itsellemme, toisillemme että tutkittaville. (Talvitie 

Kella 2006, 26.) Vastuumme kantaen  halusimme ennen  varsinaiseen  tutkimusaineiston analyysiin 

ryhtymistä  analysoida  aineistonkeruuprosessimme  luotettavuuden  kannalta.  Halusimme,  että 

analyysiin  lähtiessämme  meidän  ei  tarvitsisi  kyseenalaistaa  aineistomme  ja  sen  keruutavan 

luotettavuutta. 

3.1  Tutkimuksen luotettavuudesta 

Tutkimuseettiset  kysymykset  ja  luotettavuuden mittarit  ovat  aina  ajankohtaisia  ja  alaa  katsomatta 

kaikkien  tutkijoiden  kiinnostuksen  kohteita  –  niin  myös  meidän.  Tutkimuksen  etiikkaa  ja 

politiikkaa  voidaan määritellä  väljästi  yleispätevien  ohjeiden mukaan,  joita  muun muassa Hannu 

Uusitalo  (1996)  kirjassaan  esittelee.  Esittelemme  Uusitalon  eettiset  ohjeet  tässä  ikään  kuin 

pähkinänkuoressa  niiltä  osin,  kun  ne  edes  löyhästi  koskettivat  meidän  työtämme.  Hän  mainitsee 

ensimmäisenä tutkijan eettiset velvoitteet yhteiskuntaa ja suurta yleisöä kohtaan. Tutkimuksen tulee 

tähdätä  luotettaviin  tuloksiin,  ja  tulosten  väärinkäyttöä  ja  virheellisiä  tulkintoja  tulee ennakoivasti
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välttää. Myöskään muihin  tarkoituksiin  tähtäävää  toimintaa  ei  saa  esittää  tutkimuksena.  Toiseksi 

tutkimus on tehtävä tieteen pelisääntöjä – mitä ne sitten ikinä ovatkaan – noudattaen, joten tutkija ei 

saa  pyrkiä  esimerkiksi  toisia  tutkijoita,  työnsä  ohjaajaa,  tietojen  antajia  tai  kohdehenkilöitä 

miellyttäviin  tutkimustuloksiin.  Kolmanneksi  tutkimusten  tulisi  perustua  aina  kohdehenkilöiden 

suostumukseen, eikä heidän mielipiteitään tai sanomisiaan saa taivutella tai myötävaikuttaa niihin. 

Jos  tutkittavalle  on  kerrottu,  miten  tutkimustuloksia  tullaan  käyttämään,  on  tästä  sopimuksesta 

pidettävä  kiinni.  Tutkimustuloksia  ei  saa  käyttää  muihin  tarkoituksiin  kuin  niihin,  joihin  on 

haastateltavilta  saatu  suostumus. Yksilöä  koskevia  perustietoja  ja  hänen  henkilöllisyyttään  ei  saa 

paljastaa  muille  ilman  asianomaisen  lupaa.  Tieteen  normit  edellyttävät,  että  lopulliset 

tutkimustulokset ovat kenen tahansa käytettävissä, kunhan kunnia annetaan sille, kenelle se kuuluu. 

(Uusitalo  1996,  30–33.)  Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuutta  vahvistaa  myös  tutkijan  tarkka 

selostus  tutkimuksen  jokaisen  vaiheen  toteuttamisesta.  Aineiston  tuottamisen  olosuhteet  ja  tavat 

tulee kertoa selvästi ja totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 217.) 

Olemme  tässä  tutkimuksessa  käyttäneen  tiedonkeruumenetelmänä  haastattelua,  joka  tarkoittaa 

tietojen  hankintaa  siten,  että  tutkija  keskustelee  tutkittavan  kanssa.  Tutkittava  on  tietolähteen 

asemassa, ja koska haastattelu on kahden (tai useamman) henkilön vuorovaikutustilanne, on tutkijan 

omalla  toiminnalla  myös  merkittävä  rooli  haastattelutilanteen  muodostumisessa.  (Järvinen  & 

Järvinen 2004, 146.) Haastattelutilanteessa toimimista oppii haastattelemalla. 

Meidän  tutkimuksessamme  kaikilta  kuudelta  haastateltavalta  on  saatu  lupa  käyttää  heidän  omia, 

oikeita  nimiään,  henkilötietojaan  ja  työpaikkojaan.  Meille  oli  alusta  asti  selvää,  että  kuvaamme 

heidät  aitoina  ja  todellisina  persoonina,  jotka ovat  antaneet meille  arvokasta  ja  käytännönläheistä 

tietoa ryhmänohjaajan haasteellisista tehtävistä. Haastattelutallenteet on huolellisesti  litteroitu, eikä 

haastateltavien sanoja ole muutettu. Näin ollen lainauksissa näkyy haastateltavien ”hengittäminen”, 

asiat  juuri  sellaisina  kuin  ne  on  meille  sanottu  ja  tarkoitettu.  Lisäksi  työmme  loppuvaiheessa 

jokaisella haastateltavalla on ollut mahdollisuus lukea työmme ja halutessaan kommentoida sitä. 

Nuoriso ja vapaaajanohjaaja Sakke Korhosen haastattelu tehtiin hänen työpaikallaan Invalidiliiton 

kuntoutuskeskuksessa  Lahdessa.  Haastattelupaikka  oli  rauhallinen  neuvotteluhuone  eli 

minkäänlaisia  häiriötekijöitä  ei  ollut.  Haastattelu  nauhoitettiin  minidiscsoittimella  ja  keskustelu 

kesti  1,5  tuntia.  Tunnelma  oli  alusta  asti  rentoutunut,  olivathan  tutkija  ja  haastateltava  toisilleen 

ennestään tuttuja. Yhteisöpedagogi ja teatterinohjaaja Anita Mäntysen haastattelu tehtiin niin ikään 

hänen  työpaikallaan Kalevan Nuorten Liiton  toimitiloissa Lahdessa. Häiriötekijöitä ei ollut, mutta
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äänitys ei  toiminut kuin 15 minuuttia. Haastattelija huomasi  tämän vasta myöhemmin kotonaan  ja 

näin  ollen  haastattelu  jouduttiin  uusimaan  viikon  päästä.  Ensimmäinen  haastattelu  kesti  2  tuntia, 

toinen saman verran. 

Ihme, että mulle käy näin. Testasin laitteen, kaikki kunnossa ja sit yhtäkkiä ei olekaan. 

Mä  en  kestä. Aikataulu menee  siis  uusiksi,  nyt  ottaa  päähän. Onneksi Anitalle  sopi 

heti ensi viikko, vähän hirvittää mitä tästä tulee. Yötöitä, ainakin. (Marttila 2.2.2007.) 

Musiikkileikkikouluopettaja  Maija  Salon  haastattelu  tehtiin  Maija  Salon  musiikkikoulussa 

Tampereella.  Haastattelu  kesti  noin  3  tuntia.  Haastattelu  sujui  siitä  huolimatta,  että  pari  koulun 

opettajaa  kävi  kesken  haastattelun  koputtamassa  ovelle  ja  kysymässä  koulun  johtajalta  jotakin. 

Vaikka  haastattelutilanteeseen  saapuminen  ja  henkinen  valmistautuminen  olisivat  voineet  olla 

paremmin toteutetut, haastattelun jälkeen olo oli helpottunut. 

Kysyin  Maijalta,  että  voinko  tulla  tarvittaessa  haastattelemaan  uudestaan.  Kysyin 

myös,  voisiko  hän  lukea  tekstini  sitten  kun  se  on  valmis…  etten  vaan  pistä  sinne 

omiani ja että asiat on oikein. Maija vastasi: "Luen mielelläni. Mutta minä uskon, että 

vaikka  pistäisit  omiasi,  niin  en  usko,  että  se  menisi  pieleen.  Minä  koen,  että  sinä 

ymmärrät, mitä puhun. Mulla on sellainen intuitio. Koen, että me tehdään samanlaista 

työtä samalla tavalla, samalla filosofialla. Sulle on helppo puhua. Sä ymmärrät. Sä elät 

mukana. Sun silmistä näkee, että me ajatellaan, toimitaan, tunnetaan samalla tavalla." 

Tämän jälkeen ei tarvinnut enää miettiä, että ajatteleeko Maija mut yliopistotutkijana 

vai  suzukiopettajana.  Ei  sillä  ollut  enää  merkitystä!  Jo  ilmeistä  ja  eleistä  ymmärsin 

miten  Maija  toimii  ja  mihin  filosofiaan  tai  arvoihin  hän  tekemisensä  perustaa... 

(TalvitieKella 8.2.2007.) 

Koreografi  ja  tanssinopettaja  Ari  Nummisen  haastattelu  tehtiin  Helsingissä  Kansallisoopperan 

henkilökunnan  kahvilassa  kestäen  noin  reilun  tunnin.  Oopperan  kahvion  hälinään  nähden 

haastattelutilanne  oli  yllättävän  rauhallinen  ja  tunnelma  keskittynyt.  Tosin  haastattelun 

loppupuolella  ohi  kulki  muutama  Arin  ja  haastattelijan  tuttu,  jotka  halusivat  jäädä  vaihtamaan 

sanasen  tai  kaksi.  Viisain  niistä  hoksasi  haastattelutilanteen,  ja  jäi  istumaan  viereiseen  pöytään, 

kunnes  haastattelu  oli  ohi  ja  tuli  sitten  vasta  vaihtamaan  kuulumisia. Haastattelu  sujui  kuitenkin 

hyvin ennakkopaineista huolimatta.
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Niin  hyvin  onnistuneen  Maijan  haastattelun  jälkeen  Arin  haastattelulle  kasautui 

paineita.  Jo  senkin  takia,  että Arin omin  kenttä,  tanssi  ei ollut mulle  yhtä  tuttu kuin 

Maijan kenttä. Mutta lopulta Ari ja Maija puhuvat samoista asioista NIIN eri tavalla ja 

eri  genreissä,  etteivät  haastattelut  jotenkin  edes  olleet  vertailukelpoisia.  Toki 

huomasin,  että Arin  kanssa  keskustellessa mun piti  vähän  väliä  kysyä mitä  tarkoitit 

tuolla,  onko  tuo  yleistä  tanssin  alalla  jne,  mutta  ei  se  tehnyt  haastattelusta  yhtään 

vähempiarvoisempaa  tai  hankalampaa. Päinvastoin. Sain  haastattelusta  juuri  sellaista 

aineistoa  kuin  olin  etukäteen  olettanutkin  saavani.  Rosoisempaa,  Arin  näköistä  ja 

minulle tutkijana haastavaa. (TalvitieKella 2008c.) 

Lentopallovalmentaja Marko Järvenpään haastattelu tehtiin ravintola Coyotessa Tampereella,  jossa 

oli päiväsaikaan hiljaista, mutta musiikki  soi  jatkuvasti  taustalla. Nauhalta  siis ei kaikista sanoista 

saanut  selvää,  mutta  kuitenkin  niin,  että  pystyi  päättelemään.  Ravintola  haastattelupaikkana  oli 

mukavan  rento  ja  varmasti  siinä  mielessä  haastateltavan  oli  helpompi  kertoa  avoimesti  asioita. 

Toisaalta  rauhallisempi  paikka  olisi  voinut  aiheuttaa  haastateltavassa  enemmän  syvällisempää 

pohdintaa.  Tietynlainen  spontaanius  on  hyvä  asia. On  tärkeää,  että  haastateltava  sanoo  sen  mikä 

ensimmäiseksi  tulee  mieleen.  Liikunnanohjaaja  Anne  Paanasen  haastattelu  tehtiin  puolestaan 

Vihdin  uimahallin  kokoushuoneessa.  Puitteet  olivat  ideaalit,  sillä  paikka  oli  hiljainen  ja 

haastateltavalle tuttu, joten hän pystyi olemaan kotoisasti heti alusta alkaen. Annen haastattelu kesti 

1,5 h  2h ja se myös nauhoitettiin, kuten kaikki muutkin haastattelut. 

Annen haastattelu oli jo helpompi tehdä, kun yksi oli alla. Tosin kun Annekin ties, että 

yks haastattelu oli alla, niin se jatkuvasti kysyi, että mitäs muut on vastannut tähän. En 

tosin  kertonut,  mutta  huomas,  että  Anne  olisi  halunnut  vastata  "oikein".  (Pokki 

22.1.2007) 

Tulimme huomaamaan, että haastattelu on herkkä menetelmä monessa mielessä. Haastateltava voi 

kokea  haastattelun  urkkimiseksi  ja  siten  esimerkiksi  päättää,  että  kertoo  vain  osan  totuudesta  tai 

ajatuksistaan.  Toisaalta  haastateltava  voi  puhua muunneltua  totuutta  esimerkiksi  niin,  että  kertoo 

haluttuja asioita vain miellyttääkseen tutkijaa. On olemassa myös vaara, että tutkija kuulee puheesta 

vain  ne  asiat,  jotka  hän  haluaa  kuulla  tai  asiat,  jotka  sopivat  hänen  tutkimusasetelmaansa. Usein 

tällaiset  epä  ja  ennakkoluulot  ovat  kuitenkin  vain  tutkijan  omassa  mielessä  ja  hälvenevät 

haastattelutilanteen  ollessa  ohi.  Haastattelu  onkin  monessa  mielessä  tehokas  ja  tärkeä 

tiedonhankintamenetelmä,  sillä  tutkija  voi  välittömästi  pyrkiä  tarkentamaan  vastaanottamansa
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tietoa. Haastattelu voi myös paremmin kuin muut menetelmät  tuoda myös esiin uusia näkökulmia 

aiheeseen  aivan  kuin  sivutuotteena.  (Järvinen  &  Järvinen  2004,  146.)  Toki  myös  virhetulkinnat 

haastattelussa  ovat  aina  mahdollisia  ja  sen  takia  niihin  on  kiinnitettävä  erityistä  huomioita  (ks. 

Hirsjärvi  ym.  2004).  Kysyimme  haastatellessamme  aina  tarkentavia  kysymyksiä,  jos  tuntui, 

ettemme puhu haastateltavan kanssa  samasta asiasta  tai  että emme olleet aivan  varmoja mitä  hän 

tarkoitti.  Osa  haastateltavista  –  esimerkiksi  Ari  Numminen  ja  Sakke  Korhonen  –  ymmärsivät 

muutaman  kerran  esitetyn  kysymyksen  "virheellisesti"  ja  näin  ollen  vastasivat  eri  asiaan.  Oli 

kuitenkin kohteliasta antaa haastateltavan puhua  loppuun  ja kysyä sitten sama kysymys uudelleen 

eri  tavalla. Lisäksi pyrimme heti  alusta asti  luomaan  sellaisen  ilmapiirin,  että haastateltava  tuntisi 

olonsa  kotoisaksi  ja  turvalliseksi.  Ennen  varsinaisiin  kysymyksien  aloittamista  juttelimme  niitä 

näitä  ja  kerroimme  tekemästämme  tutkielmasta,  jotta  asiasta  puhuminen  sujuisi  mahdollisimman 

luontevasti.  Alun  perin  meillä  oli  tarkoitus  haastatella  ohjaajia  kaksi  kertaa  ja  vielä  niin,  että  he 

pitäisivät  työpäiväkirjaa  haastattelujen  välillä.  Tästä  kuitenkin  luovuttiin,  sillä  saimme  jo 

ensimmäisellä kerralla mielestämme riittävästi ja enemmänkin aineistoa tutkimukseemme. 

3.2  Analyysitavoistamme 

Luettuamme  ristiin  ja  rastiin,  päällekkäin  ja  limittäin  itse  ja  toistemme  tekemiä  haastatteluja 

huomasimme  vaeltavamme  haastateltavien  maailmassa.  Olimme  paneutuneet  haastateltavien 

kokemuksiin  ja  kertomuksiin  kai  niin  keskittyneesti  ja  syvälle,  että  sieltä  syvyydestä  oli  aluksi 

vaikea  astua ulos  käsitteellistämisen,  teemoittelun  ja  aineistolähtöisen  analyysin  tasolle. Tai  ehkä 

kyse olikin siitä, että meidän piti tutkijoina opetella liikkumaan ja tasapainoilemaan haastateltavien 

kokemusten  ja  omien  kokemustemme,  haastateltavan  elämänhistorian  ja  omien 

elämäntilanteidemme sekä analyysin maastossa. 

Olimme  alustavasti  päätyneet  käsittelemään  haastatteluaineistoamme  aineistolähtöisen  analyysin 

(grounded theory) avulla. Analyysin alkuvaiheessa jokainen meistä kuitenkin teki analyysia, sovelsi 

analyysimenetelmää  hieman  eri  tavoin.  Jo  menetelmän  ensimmäinen  vaihe,  avoin  koodaus  oli 

todistettavasti  sovellettavissa  kolmeksi  eritasoiseksi  teemoitteluksi.  Lähestyimme  kukin 

aineistoamme  teemoittelemalla,  mutta  kolmesta  eri  näkökulmasta,  kolmella  eri  teoriapohjalla, 

kolmella  eri  elämänhistorialla,  kolmella  eri  kokemuksella.  Nostimme  aineistosta  esiin 

tutkimusongelmaa  valaisevia  teemoja,  ja  tarkoituksemme  oli  vertailla  tiettyjen  teemojen 

esiintymistä  ja  ilmenemistä  aineistossa.  Oletuksemme  oli,  että  teemoittelun  avulla  saisimme
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aineistosta esille kokoelman erilaisia tutkimustuloksia, vastauksia esitettyihin kysymyksiin. (Eskola 

& Suoranta 2005, 174 & 179.) Kuitenkin toistemme teemoitteluihin tutustuessamme ymmärsimme, 

että  kukin  meistä  oli  löytänyt  omasta  aineistostaan  olennaiset  teemat,  mutta  nuo  aiheet  olivat 

ainakin osittain keskenään eri tasoilla. Yksi meistä oli etsinyt kokoavia ja laajoja yläteemoja, toinen 

pikkutarkasti alateemoja ja kolmas jotain siltä väliltä. Hetkellisen ahdistuksen jälkeen huomasimme 

kääntää  nuo  eri  tavoin  tehdyt  teemoittelut  vaikeuksien  sijaan  rikkaudeksi.  Yhdessä 

keskusteltuamme,  käsitteet  ja  yläteemat  avattuamme,  huomasimme,  että  eri  tavoin  ja  eri 

näkökulmista  teemoitellut  haastattelut  tuottivat  lopulta  suhteellisen  samanlaisia  lopputuloksia. 

Puhuimme  niistä  aluksi  vain  eri  käsitteillä  ja  eri  tasoilla.  Teemoittelut  tuottivat  yhtenäisen 

kokonaisuuden, joihin kolmen eritasoisen teemoittelun avulla saimme eri tasoja, ylä ja alateemoja. 

Analyysimme  oli  lopulta  kenties  sekä  perinteistä  teemoittelua  että  Barney  Glaserin  ja  Anselm 

Straussin  (1967)  aineistolähtöistä  analyysia  soveltava.  Emme  voi  kirkkain  silmin  väittää 

analysoineemme  aineistoamme  kaikkien  Glaserin  ja  Straussin  oppien  mukaisesti,  muttemme 

myöskään voi sanoa pitäytyneemme pelkästään teemoittelussa. 

Aloitimme aiheen tutkimuksella, emme teorialla  tai  sen todistamisella (Järvinen & Järvinen 2004, 

71), etenimme aineistolähtöisesti,  jonka on määrä taata, että lopputuloksessa näkyy muutakin kuin 

meidän  ennakkokäsityksiimme  tai  lähtöteoriaan  soveltuvia  pohdintoja  (Kilpiö  2005,  126). 

Saavutimme mielestämme aineistolähtöisen menetelmän tarkoituksen eli muodostimme empiirisen 

aineiston  avulla  uusia  käsitejärjestelmiä  ja  teoreettisia  rakenteita  ryhmänohjaukseen.  Käytimme 

raportoinnin tukena aiheeseen  liittyviä teorioita  lähitieteistä  ja aloilta. Kuitenkin aineistolähtöisen 

menetelmän  jako  kolmeen  koodausvaiheeseen  –  avoin,  aksiaalinen  ja  selektiivinen  koodaus  (ks. 

tarkemmin  Kilpiö  2005,  126;  Strauss  &  Corbin  1998;  Tuliainen  2006,  34)  –  jotka  tarkentavat 

analyysia  vaihe  vaiheelta,  taisivat  meidän  analyysissamme  tapahtua  samaan  aikaan  kolmessa  eri 

kaupungissa.  Saattoivat  ne  kenties  limittyä  tai  vaihtaa  paikkaakin.  Näin  jälkikäteen  olemme 

kuitenkin sitä mieltä, että koko tutkimusprosessin ajan (menivät prosessin vaiheet sitten oikeassa tai 

väärässä  järjestyksessä)  läsnä  oli  teoreettinen  herkkyys,  joka  perustui  alan  kirjallisuuden 

tuntemukseen  sekä  meidän  jokaisen  ammatilliseen  ja  henkilökohtaiseen  ohjauskokemukseen  eri 

aloilta.  Keskustelimme  ja  avasimme  ennakkooletuksemme  jo  ennen  haastattelujen  tekemistä,  ja 

analyysivaiheessa  peilasimme muodostamiamme  kategorioita  ja  käsitteitä  lähtöoletuksiimme  sekä 

jo olemassa oleviin aihetta sivuaviin teorioihin. (Eskola & Suoranta 2000, 20; Järvinen & Järvinen 

2004, 72.)
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Tutkimustuloksemme,  jotka  hetkittäin  näyttivät  kulkevan  ennakkooletustemme  polulla,  olivat 

lopulta kuitenkin jotain aivan muuta. Ne olivat mielestämme jotain paljon kattavampaa ja laajempaa 

mitä  olimme  alun  perin  lähteneet  tavoittelemaan. Niistä  muodostui  jotain,  jota  emme  tutkimusta 

aloittaessamme voineet aavistaa. Ja kuinka helposti ne sitten lopulta syntyivätkään? Vai olivatko ne 

piilossa  odottamassa,  että  löytäisimme  ne?  Olivatko  ne  muotoutuneet,  kypsyneet  ja  hioutuneet 

huomaamattamme  pitkän  ajan  kuluessa  osana  keskustelujamme?  Meidän  piti  vain  kulkea  koko 

matka  ja sitten pysähtyä, ottaa aikaa  ja antaa niiden  löytää  itsensä? Meidän piti asetella ne omille 

paikoilleen, eri  tasoille? Siltä se sitten  lopulta tuntui –  luvussa 5 esittelemiimme tutkimustuloksiin 

päätyminen.  Lopulta  näiden  eri  tasolla  olevien  teemojen  ja  tutkimustulosten  aukikirjoittaminen 

osoittautui vaikeammaksi kuin itse analyysi. Se osoittautui vaikeammaksi kuin etukäteen oletimme. 

Ohjausprosessissa samaan aikaan tapahtuvat eritasoiset asiat olikin vaikea avata tekstiksi, sillä teksti 

etenee  ajassa.  Ohjausprosessissa  päällekkäin  ilmenevät  tasot  olisi  helpompi  hahmottaa  kuviona, 

mutta tekstissä nuo tasot on kuvattava jossakin järjestyksessä. Ennen varsinaisten tutkimustulosten 

esittelyä  esittelemme  kuitenkin  tutkimusaineistomme  eli  haastattelemamme  ohjaajat.  Avaamme 

heidän esittelyiden avulla ovea teorian ja tutkimustulosten välille. 

4.  Tutkimusaineistomme eli ryhmien ohjaajat 

Tutkimuksemme  kulmakivinä,  näytelmämme  tärkeimpinä  roolihahmoina  ovat  siis  kuusi  oman 

alansa  ammattilaista,  kuusi  omien  näytelmiensä  ohjaajaa.  Näistä  kuudesta  ryhmänohjaajasta  ja 

heidän  haastatteluistaan  koostuu  tutkimusaineistomme.  Nämä  kuusi  persoonaa  tekivät 

tutkimuksestamme omanlaisensa. Heidän ajatuksensa, heidän tapansa toimia veivät tutkimustamme 

suuntaan,  jota  emme  –  ennakkokäsityksistämme  huolimatta  –  voineet  ennen  haastattelujen 

tekemistä, haastateltaviemme ajatuksiin syvemmin tutustumista lopulta tietää. 

Näistä  syistä  ei  ole  yhdentekevää  ketkä  valitsimme  haastateltaviksemme  ja  ennen  kaikkea miksi. 

Kukin  meistä  valitsi  kaksi  oman  alansa  ammattilaista  –  välillä  hieman  empien  ja  toisilta  neuvoa 

kysellen. Valintakriteerit pidimme suhteellisen väljinä: haastateltavien pitää olla ryhmän ohjaajia ja 

pitkän  työuran  tehneitä  ammattilaisia,  joilla  on  tavalla  tai  toisella  koulutus  ryhmien  ohjaamiseen. 

Halusimme  tutkia  ryhmänohjaamisen  asiantuntijoita,  riippumatta  siitä,  millainen  ammattinimike 

heillä on.  Osasimme ennakoida ammattinimikkeiden kirjavuuden lisäksi sen, että ryhmänohjaus on 

usein vain osa näiden ryhmänohjaajien työnkuvaa, sillä pelkkiä ohjaustyön ammattilaisia on vähän 

(Nummenmaa & Lautamatti  2005,  121).  Sen  sijaan  toivoimme,  että  haasteltavissamme  yhdistyisi
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monipuolinen  ja  pitkäaikainen  kokemus  ja  koulutus  kunkin  omalta  alalta.  Juuri  koulun  penkiltä 

työelämään  siirtyneet  ohjaajat  ehkä  toistelisivat  oppikirjoista  oppimiaan  hyvän  ryhmänohjaajan 

piirteitä. 

Ehkä  sattumalta,  ehkä  alitajuisesti  haastateltaviksemme  valikoitui  kolme  naista  ja  kolme  miestä. 

Nuorin  heistä  on  33vuotias,  vanhin  puolestaan  jäi  haastattelujen  jälkeisenä  kesänä  ennen 

tutkimuksen  valmistumista  eläkkeelle  62vuotiaana. Yhteensä  heillä  on  ryhmänohjaajakokemusta 

noin 143 vuotta. Heistä jokainen tekee omanlaistaan työtä erilaisten ryhmien ohjaajana. Maija ohjaa 

lapsia, Anita nuoria, Anne kaiken ikäisiä vauvasta vaariin. Ari ohjaa oman alansa ammattilaisia ja 

niiksi  aikovia,  Annen  ohjattavat  ovat  harrastelijoita.  Sakke  harvoin  tapaa  samaa  ryhmää  kahta 

kertaa, Marko valmentaa samaa  joukkuetta useampia vuosia. Jokainen tekee työtään erilaisten  ja  

ikäisten ihmisten ja erikokoisten ryhmien kanssa erilaisten olosuhteiden vallitessa. Jokaisella heistä 

on aivan erilaiset  tiedot  ja  taidot, mutta  jokaisella heistä on  vahva ammattitaito  sillä alalla,  jonka 

parissa tekee työtä. Nämä kuusi ammattilaista yhdessä ovat meille tutkimusaineistomme. 

Haluamme esitellä haastateltavamme ja valoittaa jokainen omalta kohdalta vastauksia kysymykseen 

miksi,  jotta  lukijan on  helpompi  ymmärtää  tutkimuksemme kulmakivinä olevien  ryhmänohjaajien 

ajatuksia heidän elämiensä omissa konteksteissa. 2 

4.1  Musiikkileikkikoulunopettaja Maija Salo 

Kokeneimman  etuoikeudella  esittelemme  tutkimusaineistomme  ryhmänohjaajista  ensimmäisenä 

musiikkileikkikoulunopettaja  Maija  Salon  (s.1945).  Maijan  taival  ryhmien  ohjaajana  on  pitkä  ja 

värikäs.  Hän  aloitti  opinnot  SibeliusAkatemiassa  vuonna  1964,  ja  ensimmäisen  oman 

musiikkileikkikouluryhmän  hän  perusti  vuonna  1968  Äänekoskelle.  Musiikkileikkikoulu,  jota 

käsitteenä tai  toimintana ei  tänä päivänä tarvitse kenellekään selittää, oli  tuolloin Suomessa hyvin 

uutta. (ks. Pirhonen 1999.) Alan koulutusta ei tuolloin Suomessa vielä järjestetty 3 , joten tapa ohjata 

ja opettaa pieniä lapsia oli yrityksen, etsimisen ja kokeilemisen taival: ”Ihan suurinpiirtein niinkun 

omasta  elämästäni  rupesin  kehittelemään,  et  ei  mulla  ollu  niinku  minkäännäköstä  käsitystä,  että 

2 Vaikka pro gradumme muussa tekstissä olemme pitäytyneet memuotoisessa kirjoittamisessa, siitä ilmiselvästä syystä, 
että teksti on yhdessä kirjoitettu, niin luvun 3. alaluvut ovat jokaisen omaa käsialaa. Niissä olemme näin ollen myös 
käyttäneet minämuotoista kirjoittamistapaa. Maija Salosta ja Ari Nummisesta on kirjoittanut Tuuli TalvitieKella. 
Marko Järvenpäästä ja Anne Paanasesta on kirjoittanut Kati Pokki. Anita Mäntysestä ja Sakke Korhosesta on 
kirjoittanut Naana Marttila. 
3 SibeliusAkatemiassa aloitettiin musiikkileikkikouluopettajan koulutus vuonna 1971.
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mitä  se  vois  olla.  Ehkä  jotakin  aavistusta  oli.”  (Salo  2007).  Vuodesta  1968  lähtien  Maija  on 

ohjannut  eriikäisten  lasten  musiikkileikkikouluryhmiä,  opettanut  viulunsoittoa  lapsille  ja 

musiikkikasvatusta  lastentarhanopettajiksi  aikoville,  tehnyt  lastenohjelmia  televisioon,  soittanut  ja 

laulanut,  sovittanut  ja  säveltänyt,  tehnyt  lastenlaulukirjoja  ja  niin  edelleen.  Hänen  voi  hyvin 

perustellusti  sanoa olevan musiikkialan monitoiminainen. Oman yrityksensä Musiikkikoulu Maija 

Salon  hän  perusti  vuonna  1986  Tampereelle.  Kesällä  2007  Maija  Salon  jäädessään  eläkkeelle 

Tampereen  kaupunki  ojensi  hänelle  mitalin  hänen  tamperelaisen  lastenkulttuurin  hyväksi 

tekemästään  ansiokkaasta  työstä.  Vähättelemättä  hänen  muuta  osaamistaan  myös  tässä 

tutkimuksessa painottuu hänen vahva osaamisensa ja taitonsa toimia nimenomaan lasten kanssa. 

Vaikka  40  vuoden  kokemus  sekä  alan  pioneerina  Suomessa  toimiminen  olisivat  erittäin  päteviä 

syitä  haastateltavan  valintaan,  ne  eivät  kuitenkaan  olleet  minulle  ne  syyt,  joiden  vuoksi  halusin 

haastatella  juuri  Maijaa.  Itse  asiassa  Maijan  laaja  osaaminen  ja  alan  yhtenä  uranuurtajista 

toimiminen selvisi minulle kokonaisuudessaan vasta haastattelua tehdessäni. Kuitenkin minulle oli 

työmme  alusta  lähtien  itsestään  selvää,  että  jos  Maija  vain  suostuisi,  haluaisin  hänet  toiseksi 

haastateltavakseni.  Miksi?  Olin  nähnyt  hänet  lavalla.  Olin  nähnyt  hänet  lasten  kanssa.  Olin 

konserttilavan sivuverhojen takaa seurannut hänen työskentelyään  lasten kanssa suurenkin yleisön 

edessä.  Silmäni  olivat  kostuneet  siitä  tavasta,  jolla  hän  kohtasi  lapset.  Tilannetta  ulkopuolisena 

katselleena olin  voinut aistia  sen  intensiivisen,  lämpimän,  innoittavan  tunnelman,  jonka Maija  loi 

jokaiselle  yksittäiselle  lapselle  ja  heille  kaikille  yhdessä.  Vaikka  olin  ulkopuolinen,  saatoin 

kuitenkin  päästä  sisälle  ja  mukaan  elämykseen,  jota  minun  on  vaikea  sanoin  kuvailla.  Se  on 

kokonaisvaltainen  tunne,  jonka pystyy  aistimaan  harvoin  ja  sen  tajuaa  itse  vasta  jälkikäteen,  kun 

soittotunti  tai  esiintymistilanne  on  jo  ohi. Tuo  tunne  valtaa  silloin,  kun  kaikki menee paremmin 

kuin on suunnitellut ja kaikki palaset loksahtavat paikalleen. Silloin kun aika kulkee omaa tahtiaan 

vaikuttamatta  siihen  mitä  ohjaajan  ja  ohjattavien  välillä  tapahtuu.  Silloin  kun  lapsen  silmät 

tuijottavat  sinua,  jokaista  liikettäsi,  elettäsi  ja  ilmettäsi.  Kun  ulkopuolinen  maailma  menettää 

merkityksensä. 

4.2  Koreografi, tanssinopettaja Ari Numminen 

Haastateltuani  Maija  Saloa  koin  olevani  suuren  haasteen  edessä:  kenet  valita  toiseksi 

haastateltavaksi?  Kuka  olisi  sellainen  ohjaajan  työtä  tekevä  ihminen,  persoona,  joka  ei  jäisi 

uranuurtavaa  työtä  tehneen  ja  arvostamani  Maijan  varjoon?  Hylkäsin  idean  toisen  perään.  Liian



21 

nuori.  Liian  vaatimaton.  Liian  harmaa.  En  väitä,  etteikö  musiikin  alalta  olisi  varmasti  löytynyt 

Maijan veroista haastateltavaa, mutta sattumalta mieleeni noussut ajatus koreografi, tanssinopettaja 

Ari  Nummisesta  haastateltavana  tuntui  alusta  asti  oikealta,  eikä  päästänyt  irti.  En  ollut  koskaan 

nähnyt  Aria  työssään  ryhmän  ohjaajana,  mutta  jokin  Arin  persoonassa,  hänen  asenteissaan  ja 

arvoissaan,  jokin  hänen  tavassaan  olla  lavalla  ja  sen  ulkopuolella  vakuutti minut  siitä,  että  hänen 

täytyy  olla  myös  ryhmänohjaajana  jotain  erityistä,  jotain  sellaista,  jonka  halusin  vangita  tähän 

tutkimukseen. 

Koreografi  ja  tanssinopettaja  Ari  Nummisen  (s.1958)  elämänkaari  ei  ole  niitä  perinteisimpiä. 

Koulutukseltaan  ja  aiemmalta  ammatiltaan  koneasentaja  on  yksi  nykypäivän  tunnetuimpia  ja 

tuotteliaimpia nykytanssikoreografeja Suomessa. 

Ni mullahan oli  toinen ammatti. Mähän olin koneasentaja –  helvetin  huono sellanen 

vielä. Kaiken lisäks. Mikä sit aiheutti sen, et kannattaiskohan vaihtaa ammattia. Ja sit 

mä oon nähny tanssiesityksen, Raatikon tanssiesityksen. Se oli sillon niinku olevinaan 

huippuryhmä. Näin Tommi Kitin tanssivan. Niin sillon se oli, et TOTA mä haluan. Et 

tuli semmonen tunne, et tota mä olisin halunnut tehdä. Et toi on mua varten. [] Ja mä 

rupesin  tanssiin  oikeestaan  vaan  sen  takia,  et  mä  saisin…  Et  mullei  ollu  mitään 

tämmösiä tavotteita, et musta tulis esiintyjä. Vaan mä halusin tanssinopettajaks. Mut 

sitten  koin,  että  on  varmaan  hyvä  itseki  tanssii  vähä.  Et  tietää  mitä  opettaa. 

(Numminen 2007.) 

Ari Nummisen  tie  tanssinopiskelijana alkoi Helsingin  tanssiopistosta vuonna 1980. Tällä  hetkellä 

hän  toimii  lehtorina Tampereen  yliopiston näyttelijäntyönlaitoksella  –  pääopetusaineenaan  liike  – 

sekä  freelancekoreografina  eri  puolilla  Suomea.  Hän  ohjaa  siis  tanssijoita,  näyttelijöitä  sekä 

tanssijoiksi  ja  näyttelijöiksi  aikovia.  Hän  näkee  itse  työnsä  hyvin  kaksijakoisena:  ”Sit  kun  tekee 

koreografiaa ja ohjaa, niin se on eri juttu kun opettaa perustunteja. Et se pitää tehä selkee ero siihen. 

Et  se on  eri minä. Mulla  on  eri minä  tää  opettaja  tai  pedagogiminä,  kun  tää ohjaajaminä,  joka 

tekee niinkun… suoltaa kuvia omasta päästään.”. (Numminen 2007.)
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4.3  Lentopallovalmentaja Marko Järvenpää 

Aivan  tutkimusprosessin  alkuvaiheissa  pohdin  pitkään  ketä  voisin  pyytää  graduumme 

haastateltavakseni.  Tehtävä  tuntui  aluksi  haasteelliselta  sen  vuoksi,  että  haastateltavan  tuli  löytyä 

urheilun saralta  ja olla ammattilaisohjaaja.  Itse  lentopalloilijana mieleeni  tuli heti eräs valmentaja, 

jonka  valmentamassa  joukkueessa  olen  itsekin  pelannut.  Mutta  sitten  juutuin  pitkäksi  ajaksi 

pohtimaan sitä, onko valmentaminen ohjaamista. Luin valmennusoppaita ja erinäisten valmentajien 

elämänkerrallisia pohdintoja urastaan (esim. Tamminen 2002; Suhonen 2002; Saarinen ym. 1995). 

Valmentajan  ammattiin  kuuluu  monia  rooleja,  ja  eräs  valmentajan  rooli  on  ohjata  ryhmää. 

Valmentajalle  kuuluu  ohjaamisen  lisäksi  myös  muita  tehtäviä  kuten  markkinointi, 

pelaajaneuvottelut,  johtaminen  ja  niin  edelleen  (Kantola  1988,  221).  Valmentajakirjallisuuteen 

perehtymisen jälkeen tiesin varmasti kenet haluaisin toiseksi haastateltavakseni. 

Jalkapallon  huippuvalmentaja Ari Tiittasen mukaan  valmentajan  tärkein  ominaisuus  on  olla  hyvä 

pedagogi  eli  opettaja  (Vasarainen & Hara  2005,  137).  Siksi  valitsinkin  haastateltavakseni Marko 

Järvenpään.  Marko  on  41vuotias  miesten  liigajoukkueen  lentopallovalmentaja.  Marko  on 

ammatiltaan  luokanopettaja,  mutta  on  työnsä  ohessa  valmentanut  ammattimaisesti 

lentopallojoukkueita jo kuuden vuoden ajan.  Mielestäni Marko sopi erityisen hyvin haastateltavaksi 

vahvan  kasvatustieteellisen  kokemuksensa  vuoksi.  ”Kerran  opettaja,  aina  opettaja”,  olen  kuullut 

hänen  useaan  otteeseen  sanovan.  Hän  ohjaa  siis  sekä  työssään  että  vapaaajallaan.  Lapsia  ja 

aikuisia. Tyttöjä ja poikia. Miehiä ja naisia. Marko on ohjannut 18vuotiaasta lähtien, mutta omien 

sanojensa mukaan  tosissaan  vasta  viimeiset  kuusi  vuotta. Tänä  aikana  hän  on  valmentanut muun 

muassa Kangasalan naisten ykkössarja  ja liigajoukkuetta sekä Vammalan miesten liigajoukkuetta. 

Marko  vaihtoi  miesten  valmennuksen  puolelle,  sillä  häntä  kiinnostaa  valmennuksessa  kaikkein 

eniten  pelin  taktiikka.  Miehillä  on  vahvemman  fysiikan  vuoksi  naisia  paremmat  mahdollisuudet 

taktisiin kuvioihin. Markolla on myös pitkä pelaajaura takanaan, mikä tuo aivan oman ulottuvuuden 

hänen  rooliinsa  valmentajana.  Hän  tietää  mitä  on  olla  pelaaja.  Toisin  sanoen  hän  tietää  ryhmän 

ohjaajana, millaista on olla ryhmän jäsen. Ohimennen pelibussissa kuullut kommentit joukkuepelin 

toimivuudesta  ja  yhteishengestä  kertovat  siitä,  että  Marko  omaa  paljon  ehkä  tiedostamatontakin 

tietoa ryhmän dynamiikasta.
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4.4  Liikunnanohjaaja Anne Paananen 

Toiseksi  haastateltavaksi  valikoitui  luonnollisesti  liikunnanohjaaja. Liikunnanohjaajan ammatti on 

siitä  harvinainen,  että  jo  tittelissä  on  sana  ohjaaja.  Vaikka  moneen  työnkuvaan  kuuluu  paljon 

ohjausta,  harvemmin  työnimike  on  kuitenkaan  ohjaaja.  On  team  leadereitä,  coacheja, 

projektipäälliköitä, asiantuntijoita jne. Pelkkiä ohjaustyön ammattilaisia on vähän (Nummenmaa & 

Lautamatti  2005,  121).  Pyysin  apua  toisen  haastateltavan  löytämiseen  naisten 

lentopallomaajoukkuevalmentaja  Antti  Paanaselta.  Ajattelin,  että  lentopalloliiton  palkkalistoilta 

varmasti löytyisi joku vahvan ohjauskokemuksen omaava liikunnanohjaaja. Haastateltava löytyikin 

sitten yllättävän läheltä. 

Toinen  haastateltavani  on  37vuotias  liikunnanohjaaja  Anne  Paananen.  Haastatteluhetkellä  Anne 

työskenteli  Vihdin  kunnalla  ja  toimi  liikunnanohjaajana  Vihdin  uimahallilla.  Anne  sopi  toiseksi 

haastateltavaksi  hyvin,  sillä  hän  oli  ohjauskokemusta  jo  15  vuoden  ajalta.  Hän  on  koko  tämän 

liikunnanohjaajauransa ajan ohjannut eriikäisiä  ja  kokoisia  ryhmiä  liikkumaan. Anne on  vetänyt 

vesijumppaa,  aerobickiä,  uimakoulua,  kuntosaliharjoittelua  ja  erilaisia  jumpparyhmiä. 

Liikunnanohjaajankoulutuksen  lisäksi  Anne  on  käynyt  yksittäisiä  aerobicin  ja  jumpan 

lyhytkursseja.  Lisäksi  hän  on  käynyt  seuratanssiopettajan  tutkintoon  johtavan  koulutuksen.  Olen 

itse  joskus  ollut Annen  ohjaamalla  jumppatunnilla,  ja  pidän  häntä  liikunnanohjauksen  rautaisena 

ammattilaisena.  Kuntosaleilla  on  tottunut  näkemään  vastavalmistuneita  tai  kovin  nuoria  ohjaajia 

vetämässä tuntia. Se mikä erottaa nämä aloittelevat ohjaajat ammattilaisesta, on se perusvarmuus ja 

turvallisuuden tunne,  joka huokuu kokeneesta ohjaajasta. Annen tunnilla ei ole tarvinnut huolehtia 

siitä, kuinka ohjaaja pystyy pitämään tunnin koossa. Anne on harvinaisen positiivinen ja miellyttävä 

persoona, ja luulenkin, että ohjattavien on helppo lähestyä häntä. 

4.5  Yhteisöpedagogi, teatterinohjaaja Anita Mäntynen 

Nuorisotyön  aineiden  opettajana  minulle  oli  alusta  asti  selvää,  että  haastateltavani  olisivat 

nuorisotyön  ammattilaisia.  Henkilöiden  valinnan  haasteeksi  osoittautui  hyvin  nopeasti  se  seikka, 

että esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön tekijät eivät  juurikaan  itse aktiivisesti ohjaa ryhmiä, vaan 

tähän tehtävään on palkattu kerhonohjaajia. Päätoimiset työntekijät kohtaavat kyllä paljon nuoria ja 

ohjaavatkin, mutta eivät  tee sitä systemaattisesti  tai  jokapäiväisesti. Oli  löydettävä kaksi henkilöä, 

jotka  vähintään  puolet  työajastaan  ohjaisivat  jotakin  ryhmää.  Tämä  oli  aluksi  vaikeaa.  Törmäsin
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Anitaan koulumme käytävillä  sattumalta  ja  lyhyen keskustelun päätteeksi  tiesin, että olin  löytänyt 

etsimäni. 

Haastattelin  siis  33vuotiasta  Anita  Mäntystä,  joka  on  koulutukseltaan  yhteisöpedagogi.  Hän  on 

valmistunut  ensin  kulttuuriohjaajaksi/sihteeriksi  ja  myöhemmin  täydentänyt  osaamistaan 

ammattikorkeakoulututkinnolla  (yhteisöpedagogin  koulutusohjelma).  Parhaillaan  hänellä  on  työn 

alla  opettajan  pedagogiset  opinnot Heliassa,  jotka hänen  sanojensa mukaan  hyvin  nivovat  yhteen 

hänen aiempia koulutuksiaan. Suhteellisen nuoresta iästään huolimatta Anitalla on jo pitkä kokemus 

ohjaajan  työstä,  ja  se  näkyikin  hänen  kommenteistaan.  Hän  on  aloittanut  ohjaamisen 

kerhonohjaajana  15vuotiaana  seurakunnan  ja  4Hkerhojen  vetäjänä,  ja  hän  kuvaakin  tuota  aikaa 

varsin erilaisena kuin tänä päivänä. 

Jos lähtee siitä, että on ollut 15vuotias nuori silloin, kun on ohjannut  jotakin juttuja, 

niin  siinä  on  eroja  tähän  päivään  kuin  yöllä  ja  päivällä…  ihan  takuuvarmasti. 

Ammatillisuutta,  aikuisuutta  jne.  niitä  palasia  ei  ollut  olemassakaan  silloin.  Ei  ollut 

myöskään  mitään  käsitystä  siitä,  mitä  se  ohjaus  on.  Eli  varmaan  sellaisena 

vertaisohjaajana on  toiminut niin kuin on parhaaksi  nähnyt. Silloin on  lähdetty  siitä, 

että  jotakin  ohjelmaa  on  pitänyt  kehittää  ja  siitä  on  jotenkin  pitänyt  selvitä.  Sitä 

kuvitteli,  että  ohjaajan  pitäisi  olla  auktoriteetti  ja  sitä  ei  luonnollisestikaan  kyennyt 

olemaan sen ikäisenä, koska ei ollut sitä aikuisuutta. Oli  ihan hukassa se pointti, että 

miksi ohjaa. En väitä, että nyt olisin hyvä ohjaaja, mutta olen ainakin hyvin erilainen 

ohjaaja kuin silloin. (Mäntynen 2007.) 

Haastatteluhetkellä  Anita  toimi  Lahdessa  Kalevan  Nuorten  Liitossa  lasten  ja  nuorten 

teatteritoiminnan  kehittämishankkeessa  projektikoordinaattorina.  Kalevan  Nuorten  Liitto  on 

poliittisesti  sitoutumaton,  vuonna  1960  perustettu  lasten  ja  varhaisnuorten  kasvatus  ja 

kulttuurijärjestö,  jonka  toiminnassa  on  mukana  noin  22 000  alle  16vuotiasta  lasta  sekä  yli  8000 

ohjaajaa ja vastuunkantajaa. Anita ohjaa viikoittain kahta lasten ja nuorten teatteriilmaisun ryhmää, 

toinen alakouluikäisille ja toinen yläkoululaisille. Hänen työhönsä kuuluu myös monenlaista muuta 

ryhmänohjaukseen liittyvä sekä jonkun verran koulutuksia ja opetustyötä. 

Anita  näkee ohjaamisen  kasvun prosessina  ja  oman  roolinsa  innostajana.  Innostajana,  joka pyrkii 

olemaan mahdollisimman tasavertainen ryhmän jäsenten kanssa olemalla kuitenkin aikuinen. Hänen 

ajatuksensa  nojaavat  sosiaalipedagogiseen  ajatteluun.  Sosiaalipedagogiikan  käsitettä  voidaan
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hahmottaa monella tasolla; se nähdään yhteiskunnallisena liikkeenä, joka korostaa inhimillisyyden, 

henkisten  arvojen  ja  yhteisöllisyyden  pedagogista  edistämistä,  mutta  käsitteellä  viitataan  usein 

myös  yhteiskunnan  toimintajärjestelmään,  jonka  tehtävänä  on  sosiaalisten  ongelmien  ehkäisy  ja 

lieventäminen pedagogisilla keinoilla. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13.) 

Mä näen itseni  innostajana ja olen itse tajunnut sen, että miten paljon pystyy, kuinka 

paljon  siitä  esim.  teatterin  harrastamisesta  saa  itselleen.  Ylipäätänsä  niistä  asioista 

joihin kokee paloa ja innostusta,  ja että pystyy heittäytymään johonkin. Se on niinku 

oman  kasvun  ja  kehityksen  kannalta  tärkeä  juttu,  että  on  jotenkin  onnellinen 

elämässään tai edes jotakin sinne päin. Niin siitä on tullut sellainen ajatus, että jos mä 

voin  jotenkin  välittää  sitä eteenpäin, auttaa  ihmistä  löytämään  sen omia  juttuja,  niin 

hyvä. (Mäntynen 2007.) 

4.6  Nuoriso ja vapaaajanohjaaja Sakari ”Sakke” Korhonen 

Toinen  haastateltavani  on  orimattilalainen  43vuotias  Sakari  ”Sakke”  Korhonen.  Hän  toimii 

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen  nuoriso  ja musiikkitoiminnan ohjaajana. Sakke viihtyy 

työssään  hyvin  ja  on  ollut  saman  työnantajan  palveluksessa  jo  16  vuotta.  Ensimmäiset 

ohjauskokemukset  sijoittuvat  hänellä  jo  80luvun  alkupuolelle.  Leiriohjaajan  vaativasta  työstä 

kaikki on siis alkanut. Sakke on Invalidiliitolla aloittanut vammaisavustajan tehtävistä, mutta pian 

työhön tuli mukaan myös ryhmänohjaamista. 

Ihan  alkuun  ei  ollut  viikoittaista  ohjaamista,  sillä  olin  tossa  avustuspuolella,  ja 

siihenhän mä olen kans käynyt oppisopimuskoulutuksena sen vammaisavustajan. Mut 

siitähän se sit lähtikin, kun ruvettiin puhumaan tai multa kysyttiin, että olenko koskaan 

ajatellut, että voisin hyödyntää tällaista taitoa (musiikki). Sit mä tein vähän aikaan et 

mulla oli ryhmiä, jota ohjasin ja sit mä kuitenkin olin tossa avustamispuolella. Mut sit 

se  alko  käymään…  siihen  tuli  mieletön  joku…  se  oli  jotenkin  mielisairasta,  että 

avustaa jengiä aamulla ja sit tapaa heidät jossakin toisessa roolissa myöhemmin. Se oli 

tärkeää jotenkin itsensä kannalta, että se loppu se toinen puoli ja sai ruveta tekee vain 

tätä toista. (Korhonen 2007.)
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Ohjaamiseen  Sakke  haki  pätevyyttä  nuoriso  ja  vapaaaikaalan  koulutuksesta.  Hän  valmistui 

nuoriso  ja vapaaajanohjaajaksi  vuonna 2003. Työssään  hän ohjaa  säännöllisesti  erikokoisia  ja   

ikäisiä ryhmiä ja hänen viikkotunneista noin puolet on ohjaamista. 

No  ryhmät  ovat  täällä  meidän  kuntoutujat  eli  siitä  ne  tulee.  Nuorimmat  on 

perhekurssilla. Lapset yleensä nuorimmillaan ollut sen 8–9 vuotta. Nuorimmat on 5– 

12  vuotiaiden  ryhmä, mikä on aikamoinen  ikähaarukka  (sisarukset haluavat  samaan 

ryhmään). Sitten  taas vanhimmat, keskimääräinen kuntoutujaporukka on siinä  neljän 

viidenkympin välillä. 65 v ikähän on se ikä, jolloin ei enää kuntoutuksen piiriin kuulu, 

joten  sitten  järjestetään  jotakin  erikoiskursseja,  muuta  pääsääntöisesti  neljän 

viidenkympin hujakoilla on noi aikuiset. Päivisin ehkä 12 henkilöä ryhmässä,  iltaisin 

saattaa olla jopa 35 henkeäkin. (Korhonen 2007.) 

Sakke  käyttää  ohjaamisessaan  musiikkia  menetelmänään.  Hän  on  harrastanut  monipuolisesti 

musiikkia  koko  ikänsä  ja  siitä  on  tullut  hänelle  myös  ammatti.  Työyhteisökonsultti  ja  kouluttaja 

Ilpo Vuorinen kirjassaan Tuhat tapaa opettaa puhuu musiikista kaikkien yhteisenä ilmaisun kielenä. 

Hän kokee,  että  helposti  ajatellaan,  että muut  ilmaisutavat  kuuluvat  kaikille, mutta musiikki  vain 

niille,  jotka  ovat  siihen  koulutettuja  tai  jotka  ovat  musiikillisesti  erityisen  lahjakkaita.  Vuorinen 

nostaa esiin menetelmät kuten musiikin käytön rentoutuksessa,  taustamusiikin käytössä, musiikkia 

virikkeenä  herättää  muistikuvia  ja  tunnelmia,  improvisoinnin  sekä  rytmiharjoitukset.  (Vuorinen 

1993, 167, 169–177.) 

5.  Tutkimustulokset 

Koska olemme kaikki itse eri alojen ohjaajia, meillä oli jo aloittaessamme vankka oletus siitä, mitä 

ohjaaminen  on  ja  millaisia  taitoja  se  vaati.  Lähdimme  tekemään  pro  gradu  tutkielmaa 

kunnianhimoisin aattein,  sillä  tavoitteenamme oli vangita ohjausprosessi kolmivaiheiseen kuvioon 

tai kaavioon – joksikin staattiseksi ja pysyväksi. Pyrkimyksenämme oli luoda teoriaa ohjaamisesta, 

josta  olisi  apua  kaikille  ohjaamisen  ammattilaisille.  Vasta  tutkimustyön  edetessä  hahmotimme 

aiheen todellisen laajuuden. Huomasimme, että ohjaustilanne on niin dynaaminen ja alati muuttuva, 

ettei mikään yleispätevä, staattinen kuvio pysty sellaisenaan täysin vangitsemaan ohjaustapahtuman 

moninaisuutta  ja  monitasoisuutta.  Tutkimustulostemme  raportoinnin  selkeyttämiseksi  loimme 

kuitenkin  työkalun,  kuvion,  jonka  avulla  pystyimme  jäsentämään  ryhmänohjauksen
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monikerroksisuutta. Kuvion osien  rajat ovat kuitenkin  häilyvät. Osat menevät  päällekkäin  ja ovat 

luonteeltaan suuntaaantavia. Haluamme raportoinnin  edetessä,  sen  jokaisessa  vaiheessa painottaa 

ohjauksen  dynaamisuutta  ja  tilannesidonnaisuutta.  Emmekä  väitä,  että  kuviomme  olisi  ainut 

mahdollinen  tapa kuvata  ryhmänohjauksen  ja  sen prosessin monikerroksisuutta. Emme myöskään 

väitä,  että  teemojen  sijoittelu  kuvioon olisi  ainut mahdollinen  tapa. Tärkeämpää on  kuitenkin  se, 

että tämä tapa on mahdollinen – yksi mahdollisista. 

Kuviomme syntyi teemoittelun ja siitä syntyneen ongelman ratkaisuna. Kuuden haastatteluaineiston 

koodaus  aineistolähtöisen  analyysin  avulla  loi  meille  yllättävän  yhtenäisiä  teemoja,  mutta  nuo 

teemat  olivat  keskenään  hyvin  eritasoisia.  Yrityksemme  luokitella  alateemoja  ja  yhdistää  niitä 

yläteemoiksi alkoi tuntua mahdottomalta, kunnes hallitsematon sekamelska alkoi hahmottua meille 

kuviona  (Kuva  2.).  Tuossa  kuviossa  eritasoiset  teemat  läpäisivät  toinen  toisensa  ja  muodostivat 

kokonaisuuden.  Aluksi  se  hahmottui  meille  spiraalina,  sitten  sisäkkäin  olevina  ympyröinä.  Ja 

vaikeiltakin tuntuneet teemat löysivät vähitellen paikkansa kuvion eri osissa. 

Kuva 2. Ryhmänohjauksen ja sen prosessin monikerroksisuus 

Käsittelemme  tässä  luvussa  kuviota  ikään  kuin  ulkoa  sisällepäin. Teemat  konkretisoituvat  loppua 

kohti.  Analyysivaiheessa  huomasimme,  että  samat  teemat  kuuluvat  monen  eri  otsikon  alle. 

Esimerkiksi  vastuu  on  ohjaajan  ohjausfilosofiaan  (tai  jopa  laajemmin  maailmankuvaan)  liittyvä 

käsite.  Ohjaaja  kokee  olevansa  vastuussa  ryhmästään  ja  toimii  tämän  käsityksensä  mukaan.
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Kuitenkin  hän  voi  käyttää  vastuun  jakamista  myös  menetelmänä  aktivoida  oppilaita.  Näin  ollen 

teemat,  joita  käsittelemme  ensin  ohjausfilosofialuvussa,  konkretisoituvat  toiminnaksi  ja 

menetelmiksi seuraavassa luvussa. 

Uloimmalle  ympyrälle  sijoitimme  minän  ja  maailmankuvan.  Minä  ja  maailmankuva  on  se 

konteksti,  se  henkinen  ympäristö,  jossa  ohjaaminen  tapahtuu,  jossa  ohjaaja  toimii. Minä  sisältää 

kaikki  ne  persoonalliset  piirteet  ja  ominaisuudet,  joita  kullakin  ihmisellä  on.  Maailmankuva  on 

minän  henkilökohtainen  todellisuuskäsitys.  Tarkoitamme  todellisuuskäsityksellä  ja 

maailmankuvalla  sitä  elämäntilannetta,  johon  ohjaaja  on  suhteessa.  Elämäntilanne  kietoutuu 

vahvasti hänen elämänhistoriaansa. Kokemus on suhde ihmisen ja hänen elämäntilanteensa välillä, 

ja  ihminen  ei  ymmärrä  sellaista  todellisuutta,  joka  ei  sisälly  hänen  elämäntilanteeseensa  ja  sitä 

kautta elämähistoriaansa. (Perttula 2006, 115–117.) Lukemisen selkeyttämiseksi puhumme jatkossa 

ainoastaan  maailmankuvasta  tarkoittaessamme  sillä  edellä  avaamaamme  todellisuuskäsitystä 

suhteessa  elämähistoriaan  ja  elämäntilanteeseen.  Minä  ja  maailmankuva  läpäisee  kuviomme  ja 

ohjauksen kaikki kerrokset todellisuuden hahmottamisesta yksittäisiin käytännön tekoihin. 

Toiseksi  uloimmalle  ympyrälle  sijoitimme  ohjausfilosofian.  Se  on  hyvin  vahvasti  sidoksissa 

maailmankuvaan.  Samalla  tavalla  kun  ohjaaja  on  osa minää, mutta  vain  osa,  niin  samalla  tavalla 

ohjausfilosofia  on  ikään  kuin  osa  koko  maailmankuvasta,  todellisuuskäsityksestä.  Se  on  hyvin 

vahvasti  sidoksissa  ihmiskäsitykseen,  tietokäsitykseen,  oppimis  tai  kasvatuskäsitykseen. 

Ohjausfilosofia  ikään  kuin muotoutuu maailmankuvan  ja  todellisuuskäsityksen  kautta, osana  sitä, 

ollen samalla elämänhistorian ja elämäntilanteen myötä, ajassa ja paikassa muuttuva. 

Kuviomme  toiseksi  sisimmälle kehälle  sijoitimme ohjaajan  toiminnan  eli ohjausmenetelmä osion. 

Ohjaajan  toiminta  koostuu  konkreettisista  teoista,  joita  ohjaaja  tekee  ja  menetelmistä,  joita  hän 

käyttää.  Nämä  kaikki  ovat  suodattuneet  sekä  hänen  maailmankuvansa  ja  filosofiansa  että  hänen 

ohjaajana  ja  ihmisenä  olemisen  kokemuksiensa  läpi.  Ohjaajana  oleminen  ja  toimiminen  on  yksi 

minän  rooleista,  jossa  maailmankuvan  ja  ohjausfilosofian  arvot  muuttuvat  toimintaa  ohjaaviksi 

ajatuksiksi. 

Kuviomme pienimmälle  ja  sisimpänä olevalle  ympyrälle  sijoitimme pro  gradu  tutkielmamme  ne 

ainekset, joista piti ensin tulla koko tutkielma. Osoittavatko tutkimustuloksemme siis kuinka paljon 

olemme tämän kahden vuoden aikana oppineet? Kuinka paljon lihaa on kertynyt luiden ympärille? 

Sisimmässä  ympyrässä on konkreettinen ohjausprosessi. Ohjausprosessi  ei ole  sama kuin  ryhmän
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yksi  tapaamiskerta,  ryhmän  kohtaaminen.  Prosessi  voi  kestää  muutaman  tunnin  tai  se  voi  kestää 

monta  vuotta.  Siihen  kuuluvat  sekä  etukäteen  tehty  suunnittelu,  itse  kohtaaminen  että  jälkikäteen 

tehty arviointi. Kolmen kronologisen vaiheen rajat ovat häilyviä ja ne limittyvät. Varsinkin ohjaajan 

käytännöntyössä  seuraavan  kerran  suunnittelu  ja  edellisen  kerran  arviointi  usein  limittyvät  tai 

tapahtuvat samaan aikaan samassa kehossa ja samassa mielessä. 

Käytännön  työssä  ohjaajana  näitä  erottelemiamme  tasoja  on  jopa  mahdoton  erottaa.  Sen  sijaan 

reflektoimalla  ja  jälkeenpäin  arvioimalla  omaa  toimintaansa  ja  koettamalla  hahmottaa  näitä  eri 

tasoja ohjaajan on mahdollista kehittää taitojaan ja toimintaansa. Ohjaajana kehittymistä ja tietoista 

kehittämistä käsittelemme kuitenkin laajemmin vasta luvussa 5.5. 

5.1  Minä ja maailmankuva 

Minä ja maailmankuva on se laajempi konteksti,  jossa ohjaajasta tulee ohjaaja ja jossa hän elää ja 

muuttuu ohjaajana. Minä ja maailmankuva ei voi olla vaikuttamatta siihen minkälainen on ohjaajan 

ohjausfilosofia, minkälainen hänestä tulee ohjaajana, miten hän toimii, minkälaisia menetelmiä hän 

käyttää, mitkä ovat hänen tavoitteensa tai roolinsa. Vaikka kaksi eri  ihmistä kävisi  läpi täsmälleen 

saman koulutuksen, heillä olisi sama työkokemus ja sama ryhmä ohjattavana, he tekisivät asiat eri 

tavalla. He ajattelisivat asioista eri  tavalla. He kokisivat  ja vastaanottaisivat asiat eri  tavalla. Ja se 

kaikki vaikuttaa siihen, miten he toimivat ohjaajina. Kukin ohjaaja ohjaa oman persoonansa, oman 

maailmankuvansa,  oman  todellisuuskäsityksensä  kautta.  Toiset  tekevät  sen  tiedostaen,  toiset 

tiedostamattaan. 

Aineistoistamme  nousi  esiin muutamia  alateemoja,  jotka  liitimme  hyvin  vahvasti  kuviomme  tälle 

kehälle.  Nämä  teemat  saivat  nimet:  ohjaaminen  kutsumuksena,  ohjaaminen  elämäntapana  sekä 

kokemus maailmankuvan ja ohjaamisen muokkaajana. 

5.1.1  Ohjaaminen kutsumuksena 

Kutsumus on monella  tieteenalalla käytetty, myös kiistelty käsite,  joka on – myös arkipuheessa – 

yhdistetty  usein  uskonnollisuuteen,  hoivatyöhön  tai  opettajuuteen  (ks.  Estola  &  Syrjälä  2003; 

Henriksson  1998;  KauppinenPerttula  2004).  Kutsumus  on  rinnastettu  elämän  tarkoituksen 

löytämiseen, elämän mielekkyyden säilyttämiseen (ks. Aaltonen 2007). Tämän päivän työelämässä
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kutsumus  yhdistetään  usein  vahvasti  vastakohdaksi  isolle  palkkapussille,  ja  usein  jopa 

irrottautumiseen  työelämän  oravanpyörästä.  Tällöin  kutsumus  on  rinnastettavissa  kenties  työn 

kiinnostavuuteen  ja  haastavuuteen,  henkisen  elämänlaadun  paranemiseen  ja  muiden  auttamiseen. 

Historiallisena  käsitteenä  kutsumus  on  liitetty  lähinnä  naisiin.  Myös  edellä  mainitut  alat  ovat 

perinteisesti  olleet  naisvaltaisia  –  lukuun  ottamatta  seurakunnan  johtavimmissa  asemissa  olleita 

miehiä kuten kirkkoherrat ja papit. Kutsumusta – ja sen kanssa käsi kädessä kulkevaa uupumusta – 

onkin  lähdetty  tutkimaan  nimenomaan  juuri  naistutkimuksen  piirissä.  Vielä  1800–1900lukujen 

taitteessa  eläneelle  naiselle  avioliitto  ja  ammatti  ovat olleet  erilliset  kutsumukset  (ks. Kauppinen 

Perttula 2004; Sulkunen 1995). Naistutkija Eeva Jokisen (1996) mukaan vasta 1980luvulla tapahtui 

”terapeuttinen  käänne”,  joka  antoi  äideille  –  joilla  on  hoivavietti  ja  kutsumus  hoitaa  lapsiaan  – 

luvan  olla  ajoittain  väsynyt  ja  masentunut.  Tätä  taustaa  vasten  on  helppo  ymmärtää,  että  myös 

palkkatyö  ja  kutsumus  ovat  olleet  erittäin  hitaasti  yhteensovitettavissa  (KauppinenPerttula  2004, 

24). 

Matkallamme  meille  heräsi  kysymyksiä:  miten  kutsumus  välittyy  haastattelemiemme  ohjaajien 

kertomuksista;  mitä  kutsumus  on  merkinnyt  heille;  mitä  kohtaan  kutsumusta  koetaan  –  itse 

ohjaamista, ohjattavaa taitoa vai ohjattavia kohtaan; eroaako puhe kutsumuksesta naisten ja miesten 

haastatteluissa.  Ja  toisaalta  meidän  on  täytynyt  kysyä  itseltämme:  mitkä  ovat  meidän 

kutsumuskäsityksemme. 

Kaikkien  haastateltaviemme puheesta  oli  löydettävissä  kutsumusretoriikkaa,  eikä  se mielestämme 

eronnut nais  ja mieshaastateltavien kohdalla. Eroa sen sijaan oli siinä, mitä kohtaan haastateltavat 

kokivat intoa ja paloa, mistä he saivat mielekkyyttä työhönsä ja elämäänsä. Kutsumusta koettiin itse 

ohjaamista ja ohjattavia kohtaan: 

No  sanotaanko  tietysti  ku  mä  oon  liikunnanohjaaja,  ja  liikunta  nyt  on  aina 

kiinnostanut mua, että sen takia mä oon tälle alalle hakeutunut. Mutta tota mä tykkään 

olla  ihmisten kanssa  ja  ihmisten parissa. Sieltä kuitenkin saa ehkä niinku  juuri niistä 

ihmisistä, niinkun ei nyt voi sanoa voimaa, mutta virtaa sillä tavalla. [] Mut kyllä mä 

sen  koen  niin,  että  se  on  vaan  mun  juttu.  Mä  nyt  vaan  haluan  olla  opettamassa, 

ohjaamassa ihmisiä liikkumaan. (Paananen 2007.)
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Et sitä kokee olevansa oikeessa paikassa, kokee hyviä fiiliksiä ihan jo pelkästään siitä. 

En itse käytä sitä sanaa, mutta joku voisi käyttää sellaista sanaa kuin kutsumus. On 

sellainen olo, että jotenkin kuuluu tehdä. (Mäntynen 2007.) 

Puhetta  kutsumuksesta  oli  löydettävissä myös  ohjattavaa  taitoa  kohtaan.  Eroa  ei  tuntunut  olevan 

siinä, oliko ohjattava taito tiettyyn taiteeseen tai kenties urheiluun liittyvä. Kutsumusta koettiin niin 

musiikkia, tanssia, teatteria kuin lentopalloakin kohtaan. 

En  tule  semmosesta  perheestä missä  ois  toi  kulttuuri  ollu mitenkään millään  tavalla 

primäärinen  juttu. Et se oli  aika outo homma. Sitte mä oon  innostunu tanssista. Mun 

mielestä mä oon ollu aika pienestä pitäen innostunu tanssista. Et siinon ollu joku joka 

on kiinnostanu. Mutta vasta sitte armeijan jälkeen, kun on alkanu miettii, että mitähän 

täs  elämäs  oikeesti  tekis.  []  Ja  sit  mä  oon  nähny  tanssiesityksen,  Raatikon 

tanssiesityksen.  Se  oli  sillon  niinku  olevinaan  huippuryhmä.  Näin  Tommi  Kitin 

tanssivan. Mä olin sillon kakskymppinen. Niin se oli  sillon, et TOTA mä haluan. Et 

tuli  semmonen  tunne,  et  tota mä olisin  halunnut  tehdä  (aina). Et  toi  on mua varten. 

(Numminen 2007.) 

Lisäksi  muutamassa  haastattelussa  oli  huomattavissa  kutsumusta  jonkin  tietyn  alan  uudistamista 

kohtaan.  Emme  väitä,  etteivätkö  nämä  ryhmänohjaajat  olisi  kokeneet  kutsumusta  myös  itse 

ohjaamista, ohjattavia tai ohjattavaa taitoa kohtaan, mutta niiden lisäksi he halusivat uudistaa jotain 

tiettyä alaa. Nämä ohjaajat ovat usein nousseet omalla alallaan tiennäyttäjiksi. Tie ei varmasti ole 

ollut aina helppo, mutta usko omaan asiaan ja kunnianhimo ovat kuitenkin ajaneet eteenpäin. 

Ja  tuota,  mun  historiani  taaksepäin  on  sellanen,  että  mä  oon  opiskellu  Sibelius 

Akatemiassa vuosina 64–68 yleisellä osastolla viulunsoittoa, pianoa, alttoa, laulua ja 

niin  edelleen.  Ja  saanu  sellasen  voimakkaan  herätyksen  sillon  60luvun  puolenvälin 

jälkeen  siitä,  että  musiikin  varhaiskasvatus  on  alue,  jota  ei  oo  oikeestaan  kukaan 

kunnolla lähteny työstämään. [] Ja silloin mä ajattelin, että tää musiikkikasvatuksen 

alue on se juttu, mitä mä haluaisin alkaa tekemään. [] Sillon tavallaan mulle aukeni 

taas  uus  maailma,  koska  olihan  se  suzukijuttu  kuitenkin NIIN  täysin  erilaista  kuin 

mikään muu siihen mennessä.  (Salo 2007.)
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Vaikka ohjaajaksi  ryhtyminen  koettiin  usein  kutsumukseksi,  sen  ei  silti  välttämättä  koettu olevan 

tietoinen  valinta  tai  lapsuuden  haaveammatti.  Sen  sijaan  nuoruuden,  aikuistumisen  kynnyksellä 

tutustumismatka  omaan  itseen,  omien  vahvuuksien  ja  heikkouksien  tutkiskelu,  itsen  vertaaminen 

muihin  samanikäisiin  on  tuonut  esiin  omia  ominaisuuksia  ja  luonteenpiirteitä,  jotka  saavat 

miettimään  opettajan,  kasvattajan,  ohjaajan  ammattia.  Näiden  tiettyjen  ominaisuuksien  ja 

luonteenpiirteiden  olemassaolon  ymmärtäminen  yhdistettynä  johonkin  tietyn  alan 

asiantuntijatietoon  tai  taitoon  saattavat  johdattaa  lentopalloilijan  valmentajaksi,  näyttelijän 

ohjaajaksi tai viulistin opettajaksi. 

Kyl se aika lailla luonne on. Tää on ku on opettaja luonteeltaan ni sitä on. Kyllähän se 

niinku ku ei pysty  itte enää pelaamaan, ni se on kauheen mukava nähdä,  jos  ihmiset 

kehittyy. (Järvenpää 2007.) 

5.1.2  Ohjaaminen elämäntapana 

Ohjaaminen elämäntapana on teemana kenties yksiselitteisempi kuin kutsumus. Jollain tapaa se on 

kuitenkin myös  kiinteästi  sidoksissa  kutsumukseen. Käsitteellä  elämäntapa  kuvataan  yleensä  sitä, 

miten  ihmiset  elävät. Elämäntapamme muodostuu  kaikista  niistä  toistuvista,  itsestäänselvyyksiksi 

muodostuneista  toiminnoista,  jotka  täyttävät  jokapäiväisen  elämämme.  Elämäntapatutkimus 

kohdistuu usein tietynlaisten ihmisten arjen käytäntöihin, työhön, kulutukseen, perheeseen ja vapaa 

aikaan.  Elämäntapaa  on  Suomessa  tutkittu  1980luvun  alusta.  Sosiaalipolitiikan  professori  Jeja 

Pekka Roos toimi tuolloin laajan elämäntavan muutoksen tutkimuksen johtajana, ja on edelleen alan 

uranuurtajia. (Melin & Roine 2004.) 

Tässä  tutkimuksessa  huomasimme  työn olevan  haastattelemillemme ohjaajille  niin  suuri  ja  tärkeä 

osa elämää, että se ei ole enää vain työtä. Se ei ole vain työtä, josta ansaitaan palkkaa, vaikka se on 

sitäkin.  Se  ei  ole  vain  työtä,  joka  tehdään,  jotta päästäisiin  illaksi  kotiin  viettämään  vapaaaikaa. 

Kun työstä tulee elämäntapa, on työtä ja vapaaaikaa vaikeampi erottaa. Kun työ on ohjaamista ja 

ohjaaminen on elämäntapa, on työtä ja vapaaaikaa suorastaan mahdoton välillä erottaa toisistaan. 

Onko  aurinkoisena  päivänä  riippumatossa  makaileva  ohjaaja  työssä  vai  vapaalla,  jos  hän 

suunnittelee  seuraavan  päivän  tuntejaan? Vaikka  kyseinen  ohjaaja  ei  ole  fyysisesti  työpaikallaan,
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saattaa  hän  henkisesti  olla  enemmän  läsnä  työssään  kuin  kaupan  kassalla  istuva  myyjätär,  joka 

hymyilee konemaisesti asiakkailleen ja suunnittelee viikonloppuna järjestettäviä juhlia. 

Aineistomme  kaikki  haastateltavat  ovat  kuvailemiamme  elämäntapaohjaajia.  Vaikka  osa  tässä 

esittelemistämme  ohjaajan  luonteenpiirteistä,  ohjaamiseen  tarvittavista  taidoista  tai  ohjaajan 

omaamista  arvoista  lienee  yleistettävissä  laajemminkin  ohjaajiin,  lienee  tämä  piirre  ohjaajissa 

aineistomme  tuottama  harha.  Emme  ole  valmiit  väittämään,  että  kaikki  ohjaajat  olisivat 

elämäntapaohjaajia.  Kyse  lienee  enemmän  haastateltaviemme  valinnasta.  Valitsimme 

haastateltaviksemme  alojemme  arvostettuja  tekijöitä.  Heitä,  joita  kunnioitamme  omien  alojemme 

aktiivisina,  motivoituneina  ohjaajina.  Heitä,  joille  ohjaaminen  on  elämäntapa  –  kuten  kai  meille 

itsellemmekin. 

Ohjaaminen  elämäntapana  välittyi  meille  kaikista  haastateltavistamme,  mutta  teksteistä, 

haastattelujen  litteroinneista  tuo  piirre  ohjaajassa  olikin  vaikeampi  löytää.  Missä  lauseessaan 

haastateltava  tuo  sen  ilmi?  Miten  hän  sen  sanoo?  Hetken  jouduimme  epäilemään  itseämme. 

Olimmeko  sittenkin  väärällä  tiellä?  Vai  oliko  niin,  että  kyseinen  tieto  välittyikin  meille 

kokemuksina  tai  tunteina,  jotka  eivät  kuulu  haastattelunauhalla?  Oliko  niin,  että Maijan  silmien 

loiste välitti minulle tuon ajatuksen siitä, että tämä on hänelle elämäntapa? Vai saiko Ari eleillään ja 

ilmeillään minut vakuuttuneeksi  siitä,  että tämä  työ on  hänelle  jos ei koko, niin  ainakin  suuri osa 

elämää? Vai kuuluiko Anitan palo työtään kohtaan, ei sanoista itsestään vaan äänenväristä? Rivien 

välistä  ja  yksittäisistä  lauseista  löysimme  kuitenkin  mielestämme  myös  perustelut  tälle 

nimeämällemme kategorialle. 

Tää on mulle  semmonen alue,  et mä  tykkään  tästä niin  hirveesti,  että on semmonen 

pikkusen voisko sanoo maaninen tapa tehdä sitä työtä, että pitäis ymmärtää välillä olla 

hiljaa.  Että  mees  nyt  sinne  juomaan  kahvees.  Ettei  sun  tartte  koko  ajan  olla  niin 

aktiivinen.  Mutta  lapset  tulevat  vain  kerran  viikossa.  Niin  se  jää  jotenkin  sit  niin 

vähäseks se kahdenkeskinen kontaktin otto. (Salo 2007.) 

5.1.3  Kokemus maailmankuvan ja ohjaamisen muokkaajana 

”Kokemus  luo  varmuutta!”,  kertoo  televisiossa  pyörivä  automainos. Kuinka  oikeassa  voi  mainos 

ollakaan?  Kokemus  luo  ohjaajalle  varmuutta  kohdata  erilaisia  oppijoita,  erilaisia  ryhmiä  ja
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yksilöitä.  Tosin  negatiiviset  kokemukset  saattavat  luoda  myös  epävarmuutta,  jos  ohjaaja  ei  osaa 

kääntää  niitä  edukseen  tai  näinenainakaanenääkoskaantee  kokemusvarastoonsa.  Ohjaajan 

menneen  elämän kokemukset  –  sekä  positiiviset  että  negatiiviset  –  ovat  hänen  yksi  tärkeimmistä 

työkaluistaan  uran  jokaisessa  vaiheessa.  Näitä  työkaluja  täytyy  myös  opetella  käyttämään  ja 

soveltamaan eri tilanteisiin. 

Työuran alussa kokemus ryhmänohjaajana toimimisesta on usein hyvin vähäistä. Kertynyt  tieto ja 

taito ovat usein opiskelun ja koulutuksen kautta hankittua kirjatietoa. Kuitenkin myös arkielämässä 

kohtaamme  usein  tilanteita,  joissa  meidän  täytyy  toimia  ryhmässä.  Jokaisella  meistä  on 

koulutustaustasta  huolimatta  kokemusta  ryhmässä  toimimisesta.  Kysymys  on  siitä  kuinka 

aloitteleva ohjaaja osaa käyttää tätä kokemusta hyväkseen. 

Perustin  ensimmäisen  tämmösen  kokeilevan muskariryhmän Äänekoskelle  vuonna   

68.  []  Ihan  suurinpiirtein  niinkun  omasta  elämästäni  rupesin  kehittelemään,  et  ei 

mulla  ollu  niinku  minkäännäköstä  käsitystä,  että  mitä  se  vois  olla.  Ehkä  jotakin 

aavistusta  oli.  Olin  jotakin  kirjallisuutta  lukenu  –  jonku  ruotsalaisen  kirjan  jostaki 

musiikkikasvatuksesta päiväkodissa. (Salo 2006.) 

Kaikki  haastattelemamme  ohjaajat  ovat  tehneet  ohjaajan  työtä  vähintään  15  vuotta.  Vähitellen 

ohjaajakokemuksen  karttuessa  myös  pedagoginen  tieto  ja  taito  ovat  karttuneet.  Jokainen 

haastattelemamme  ryhmänohjaaja  kokee muuttuneensa  jollain  tapaa  niin  ihmisenä kuin  ohjaajana 

kokemuksen  myötä.  Tietyt  perusluonteenpiirteet,  tavat  ja  lainalaisuudet  toki  säilyvät,  mutta 

kokemus  muuttaa  toimintaa,  tapaa  suhtautua  ohjattaviin,  tapaa  suhtautua  itseensä  ohjaajana. 

Jokainen  heistä  on  osannut  kääntää  pitkän  ohjaajankokemuksen  edukseen  ja  reflektoida  omaa 

toimintaansa.  Se  näkyy  niin  pienissä  toiminnan  muutoksissa  kuin  suurissa  jopa  koko 

maailmankuvaa muokanneissa ajatuksissa. 

Oppinu  ehkä vanhemmiten  sillai,  että  jos  ryhmässä on  ongelma,  niin  ennen  sitä  otti 

aina  henkilökohtasesti  sen: ”Noi ei pidä mun opetuksesta!” Ja oli dramaattinen. ”Ne 

on  paskoja,  kun  ne  ei  tykkää  mun  opetuksesta.”  Pikemminkin  nykyään  on  paljon 

analyyttisempi.  ”Aaaa,  täält  löyty  ongelma. Mistähän  se  ongelma  joutuu? Kuka  sen 

saa aikaan?” (Numminen 2006.)
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Ohjaajan kokemus sekä merkityksellistyy että muuntuu koko elämän kontekstissa, sillä muistiin ja 

kokemukseen vaikuttavat myöhemmät tapahtumat, kirjoista luetut ja yleisesti hyväksytyt tai hylätyt 

pedagogiset menetelmät  ja aatteet (Korkiakangas 1999, 164–170). Historiantutkimuksessa käytetyt 

käsitteet  ”kerrottuna  muuttuva  menneisyys”  (Knuuttila  1984)  tai  ”kertovan  subjektin 

monikerroksisuus”  (Hynninen  2004)  kuvaavat  hyvin  myös  ohjaajan  työn  dynaamisuutta.  Samat 

tapahtumat  ja  olosuhteet,  samat  kokemukset  koetaan,  muistetaan  ja  kerrotaan  eri  aikoina  ja  eri 

tilanteissa  eri  tavoin. Ohjaajuus  ei  ole  pysyvä, muuttumaton  tila. Tekemämme  haastattelut,  niistä 

heijastuva  todellisuus  ja  tekemämme  analyysi  ovat  haastattelemiemme  ohjaajien  tämän  hetkisen 

ohjaajuuden  kuvaus.  Jo  viiden  vuoden  päästä  uudet  kokemukset  olisivat  muokanneet  heidän 

toimintaansa ja ajatteluansa toisenlaisiksi. Uudet kokemukset olisivat muokanneet myös meitä sekä 

tutkijoina  että  ohjaajina  toisenlaisiksi.  Myös  tutkimuksemme  lopputulokset  olisivat  tuolloin 

erilaisia. 

5.2  Ohjausfilosofia 

Ymmärtääksemme ohjaajiemme ohjausfilosofisia  näkökulmia,  tulee meidän  ymmärtää millaisesta 

kulttuurisesta tilanteesta näkökulmat ovat syntyneet. Avaamme siis ensin hieman ovea historiallisiin 

ja tämän päivän kasvatusfilosofisiin suuntauksiin laajemmin, jotta voimme suhteuttaa ohjaajiemme 

ajatukset  näihin  käsityksiin.  Koetamme  tällä  ohjausfilosofisella  katsauksella  luoda  jonkinlaista 

synteesiä myös siitä, mitä ohjaaminen on kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. 

Viime  vuosisadalla  Wilhelm  Dilthey  esitti  väitteen,  ettei  yleispätevää  kasvatusteoriaa  voi  olla 

olemassakaan, sillä kasvatuksen päämäärät vaihtelevat aina yhteiskunnasta, kulttuurista ja ihmisistä 

riippuen.  Diltheyn  mukaan  siis  ei  ole  mahdollista  määritellä  mitään  tarkkaa  arvoperustaa,  jolle 

kaiken  kasvatuksen  tulisi  rakentua.  (Puolimatka  1999,  21–22.) Arvot määrittyvät  aina  vallitsevan 

ajan  ja  elinolosuhteiden  mukaan  kussakin  kulttuurissa  ja  yhteiskunnassa  (Harva  1968,  40). 

Kasvatusfilosofi  Tapio  Puolimatka  on  kuitenkin  asiasta  eri  mieltä.  Hänen  mielestään  kasvatus 

tarvitsee  yhteisen  arvoperustan,  joka  määrittää  kasvatuksen  suunnan  ja  hyvän  elämän  perusteet 

(Puolimatka  1999,  25).  Ilman  arvojen  ja  kasvatuspäämäärien  määrittämistä  kasvatettavasta  tulee 

helposti  vain  väline,  joka  kasvatetaan  yhteiskunnan  tarpeita  silmällä  pitäen.  Kasvatustavoitteen 

tulisi  siis  perustua  käsitykseen  arvokkaasta  ihmiselämästä  eikä  rakentua  pelkän  yhteiskunnan 

tarpeiden  mukaan.  (Puolimatka  1999,  25–26.)  Jo  Johan  Amos  Comenius  (1592–1670) 

peräänkuulutti  aikanaan  yhteistä  yleisreformia  koko  maailmaan,  joka  määrittäisi  kasvatuksen  ja
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ohjauksen  yleiset  päämäärät  (Leinonen  2001,  103 & 108).  "Jos  ihminen  on  ensisijaisesti  arvojen 

pohjalta  rakentuva minuus eikä pelkästään  luonnollisten viettien mukaan ohjautuva olento, hänen 

kehityksensä  hyötyy  arvotietoisesta  ohjauksesta.  Kasvatuksen  arvonäkökulmasta  seuraa,  että 

kasvattaja ei pelkästään myötäile lapsen luontaisen itsesäätelyn varassa tapahtuvaa kasvua, vaan hän 

pyrkii tietoisesti ohjaamaan lapsen kehitystä.” (Puolimatka 1999, 223.) 

Läpi vuosisatojen on yhteisiä objektiivisia, kasvatuksellisia arvoja siis yritetty määritellä pääsemättä 

kuitenkaan niistä yhteisymmärrykseen. Pragmaattisen näkemyksen mukaan puolestaan kasvatuksen 

päämäärät  kumpuavat  käytännön  tilanteesta  ja  kokemuksesta  käsin,  eikä  niinkään 

muuttumattomasta  arvoperustasta  (Puolimatka  1999,  150).  ”Se  mikä  osoittautuu  käytännössä 

toimivaksi  ja  kehitystä  eteenpäin  vieväksi  on  arvokasta”  (Puolimatka  1999,  150).  Pragmatistinen 

ohjausnäkemys  määrittelee  ohjauksen  päämäärän  ja  kasvatusarvot  käytännön  tilanteiden  kautta. 

Mikä  on  havaittu  käytännössä  hyväksi  ja  toimivaksi  ratkaisuksi  on  arvokasta  ja  tavoiteltavaa. 

(Puolimatka 1999, 150.) 

Konstruktivismi,  tänä  päivänä  vahvasti  pinnalla  oleva  kasvatustieteellinen  ja  pedagoginen 

ohjausfilosofia, voidaan edelleen  jakaa eri  lähestymistapoihin,  joita ovat radikaali konstruktivismi, 

sosiokulttuuriset  lähestymistavat,  symbolinen  interaktionismi  ja  sosiaalinen  konstruktionismi. 

Yhteistä  näille  kaikille  suuntauksille  on  se,  että  oppija  nähdään  passiivisen  tiedon  vastaanottajan 

sijaan aktiivisena tiedon rakentajana. Oppija ei ole tyhjä astia, jonka voi täyttää tiedolla, vaan oppija 

jatkuvasti  itse  rakentaa  omaa  näkemystään  ja  tietämystään  maailmasta.  Konstruktivistisessa 

ajattelussa  korostuu  myös  oppimisen  sosiaalisuus  ja  vuorovaikutteisuus,  oppimisen 

tilannesidonnaisuus sekä kokemuksellinen oppiminen. (Tynjälä 2002, 38.) 

Konstruktivismin  lisäksi  hyvin  vahva  kasvatusfilosofinen  suuntaus  lienee  tänä  päivänä 

hermeneuttinen näkökulma. Hermeneuttisen ajattelun mukaan kasvatettavaa, opetettavaa, ohjattavaa 

tai  yhtä  lailla  tutkittavaa  on  lähestyttävä  ja  tulkittava  kulttuurisidonnaisesta  ja 

kulttuurihistoriallisista lähtökohdista käsin. Ihminen on siis historiallinen olento ja ymmärtääkseen 

ihmistä,  tulee  aina  ottaa  huomioon  se  perinne,  johon  ihminen  kuuluu  (Raatikainen  2004,  96). 

Kasvatuksessa  hermeutiikka  pyrkii  välittämään  nykyisille  sukupolville  aikaisempien  sukupolvien 

kulttuuriperintöä,  jolloin  yksilö  saa  taustatiedot  nykyisten  ilmiöiden  ymmärtämiseksi.  Tässä 

tarkastelussa on oltava kriittinen ote, jotta ymmärrämme ilmiöiden alkuperäiset merkitykset.
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Kun  käsitellään  tämän  päivän  kasvatusfilosofisia  suuntauksia,  ei  voida  sivuuttaa  elinikäisen 

kasvatuksen  periaatetta.  Se  on  ”kasvatuksellinen  kokonaisnäkemys,  jonka  mukaan  ihmisen 

oppiminen  ulottuu  jatkuvana  kasvuprosessina  koko  elämänaikaan,  ja  kasvatuksen  tehtävä  kattaa 

vastaavasti  kaikki  elämänkaudet”  (Alanen  1981,  14.).  Johan  Amos  Comeniusta  voidaan  pitää 

elinikäisen oppimisen ajatussuunnan isänä. Comenius piti elämää kouluna, jossa pyrittiin jatkuvasti 

kohti parempaa, eikä kasvuprosessi ollut koskaan valmis. Hän eli  hyvin  tiiviissä  veljesyhteisössä, 

jossa  kaikki  olivat  toinen  toisensa  opettajia  ja  esikuvia.  Hänen  elämäntapaansa  pohjautunee 

näkemys siitä, että oppiminen  ja opettaminen ovat toisiinsa sidoksissa olevia tapahtumia  ja kaikki 

ihmiset  opettavat  toisilleen  ja  oppivat  toisiltaan  arkipäivän  tilanteissa.  Elinikäisen  oppimisen 

filosofian  keskeisiä  teemoja  ovat  edellä  mainittujen  lisäksi  kokemus,  yksilöllisyys  ja  vastaavasti 

yhteisöllisyys sekä prosessimaisuus. (Leinonen 2001, 103–107; Tuomisto 1994, 18). 

Jokainen  opettaja,  jokainen  kasvattaja,  jokainen  ohjaaja  elää  tietynlaisessa  kasvatusfilosofisessa 

ilmapiirissä,  joka  on  aina  aika,  kulttuuri  ja  yhteiskuntasidonnainen.  Jokainen  opettaja,  jokainen 

kasvattaja,  jokainen ohjaaja tekee työtään tiettyjen kasvatusfilosofisten  ja omaan maailmankuvaan 

sidoksissa olevien arvojensa ja näkemystensä pohjalta – joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Tämän 

päivän  yhteiskunnassa  kaikki  on  mahdollista  ja  kaikki  on  suhteellista.  Ei  ole  selkeää  oikeaa  tai 

väärää.  On  vain  yksilö,  joka  tekee  päätöksensä  yleensä  oman  näkökulmansa  kautta. 

Yhteiskuntamme  siis  korostaa  individualistista  elämäntapaa  ja  elämänkatsomusta  yhteisöllisen 

näkemyksen  sijaan.  Kuitenkin  uskomme  jokaisella  ammattiohjaajalla  on  tiedostetut  tavoitteensa, 

arvonsa  ja  filosofiansa.  Me  pyrimme  seuraavien  aikamme,  kulttuurimme  ja  yhteiskuntamme 

kasvatusfilosofisten  suuntauksien  sekä  tekemiemme  haastattelujen  perusteella  selvittämään, 

minkälaiset ovat haastattelemiemme ryhmänohjaajien ohjausfilosofiset näkemykset suhteessa tämän 

päivän  paradigmoihin.  Haastattelemiemme  ohjaajien  puheissa  on  hetkittäin  selkeästi,  hetkittäin 

rivien  välistä  kuultavissa  ehkä  tiedostamattomiakin  yhteyksiä  näihin  yhteiskunnassamme 

vallitseviin  kasvatustieteellisiin  näkemyksiin.  Parhaiten  ne  näkyvät  ohjaamiskäytännöissä.  Koska 

lähes kaikilla heistä on jonkinlaista kasvatustieteellistä koulutusta – tosin joillakin jo vuosien takaa 

– on varmasti myös  heidän käymänsä pedagoginen koulutus vaikuttanut heidän ohjausfilosofisten 

käsitystensä muotoutumiseen. 

Seuraavissa  alaluvuissa  käsittelemme  ryhmänohjaajien  puheesta  välittyviä  ohjausfilosofisia 

teemoja.  Teemoiksi  nousivat  ohjaus  vastuullisena  kasvatuksena,  elinikäinen  oppiminen, 

tilannesidonnainen  oppiminen,  tutkiva  oppiminen,  vuorovaikutteisuus  ohjauksessa  sekä  valta  ja 

auktoriteetti  ohjaussuhteessa.  Olemme  sitoneet  aineistosta  nousseet  tulkinnat  kasvatustieteen



38 

teorioihin  siten,  että  teoriat  tukisivat  mahdollisimman  hyvin  tulkintaamme  aineistomme 

ryhmänohjaajien  ohjausfilosofiasta.  Toiset  niistä  ovat  selkeästi  liitettävissä  tiettyyn 

kasvatusfilosofiseen  kehykseen,  toisilla  on  kosketuspintaa  moneen  suuntaukseen,  muttei 

varsinaisesti ole liitettävissä mihinkään niistä yksinään. 

5.2.1  Ohjaus vastuullisena kasvatuksena 

Ajatus ryhmänohjauksesta vastuullisena kasvatuksena välittyi kaikista tekemistämme haastatteluista 

–  vaikka  ei  missään  niistä  tällä  käyttämällämme  käsitteellä.  Jos  ryhmänohjaajan  työn  on 

perinteisesti ajateltu olevan vain päämäärätöntä ryhmän kaitsemista, on ainakin haastattelemiemme 

ohjaajien  käsitys  työstään  aivan  erilainen.  Vaikka  nykypäivän  kasvatuskulttuurissa  painotetaan 

yksilön  vapauden  ja  persoonallisuuden  kunnioittamista  kaikessa  kasvattavassa  ja  ohjaavassa 

toiminnassa  (Puolimatka  1997,  44),  täytyy  ohjaajalla  olla  kuitenkin  tietynlainen  vastuu  ja 

vastuuntunto. Tärkeät  ja  samalla  kenties  eron  tekevät  arvot  perinteisen  ohjaajan  ja  tämän  päivän 

kasvattavan ohjaajan (jonka esimerkkeinä haastateltavamme ovat) välillä lienevätkin juuri vastuu ja 

tavoitteellisuus.  Ovatko  nämä  samat  käsitteet  myös  eroa  tekeviä  ammattiohjaajan  ja 

harrastelijaohjaajan  välillä? Ryhmänohjaaja,  joka  ajattelee  ohjaamista  vastuullisena kasvatuksena, 

toivoo, että alun ja lopun välillä on tapahtunut muutos. Hänen tavoitteensa on ryhmän kohtaamisen 

tai kohtaamisten aikana saada jokaisen ryhmäläisen sisällä jokin muuttumaan, kehittymään. 

Ikään kun sä pitäsit semmosta isoa kukkakimppua sylissäs, että ne kaikki pysyy siinä 

kimpussa, eikä siitä kukaan putoo pois siitä kelkasta. Et semmonen huoli, et kaikilla 

on  niinkun  turvallinen  ja  hyvä  olla.  Ja  et  jokainen  sai  niinkun  jotakin  henkistä 

ravintoa.  Et  sit  kun  tullaan  pois  tunnilta,  niin  et  kaikki  ois  niinkun  hyvän  aterian 

syöneitä,  kylläisiä,  saimme  tämmösen  hyvän  aterian  henkistä  ravintoa  ja meidän  on 

hyvä täältä nyt  lähteä pois. Eikä kelläkään ole pelkoa, eikä turvattomuuden tunnetta. 

Ja  tänne  on  kiva  palata  uudelleen.  Että  se  semmonen  kokonaisuuden  hallinta,  niin 

kyllä se vaatii niinkun isoa syliä – henkisellä tasolla. (Salo 2007.) 

Vois tavallaan ajatella, että siihen spiraaliin, ohjausprosessiin sisältyy niinku yhteinen 

panostus,  yhteistä  kasvua  ja  siitä  niinku  on  kyse.  Jos  sitä  spiraalia miettii  kasvun  ja 

muutoksen  spiraalina,  joka  niin  kuin  ajatuksena  on,  niin  siihen  tavallaan  sisältyy  se 

kaikki…  niin  kuin  se  koko  ryhmä  on  läsnä  tai  mukana  siinä.  Ajatus  siitä,  että  mä
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valmistelen sitä juttua yksin tai siis että mä ohjaajana valmistelen sitä yksin ja siihen 

ei  vaikuta  mikään  muu,  niin  mun  mielestä  se  ei  silloin  ole  sitä  ryhmän 

kasvunprosessin osaa. (Mäntynen 2007.) 

Ohjaaja  on  aina  samalla myös  kasvattaja,  vaikka  kyse olisi  aikuisistakin  ohjattavista. Ohjaaja  vie 

ohjattavaa  tiettyyn  suuntaan  ja  tällöin  ohjattava  oppii,  muuttuu  ja  kehittyy.  Ohjaaminen  onkin 

eräänlaista ohjattavan sisäisen palon sytyttämistä asiaan. Ohjaava kasvatus tai kasvattava ohjaus on 

kasvatettavan  lähes  itsenäisesti  läpikäymä  prosessi,  jossa  ohjaaja  toimii  vastuullisena  tukijana, 

helpottajana  ja  innostajana.  Yksi  ohjaajan  tehtävistä  on  auttaa  ohjattavaa  löytämään  oma 

kutsumuksensa  jatkuvan  arvioinnin  ja  etsinnän  seurauksena  –  tai  ainakin  auttaa  ohjattavaa  tälle 

tielle. Ohjaajan  työ  ei  siis  näin  ollen  ole  ikään  kuin  koskaan  tehty,  sillä  ohjattavan kutsumuksen 

etsintä  on  jatkuva  prosessi,  joka  pohjautuu  ihmisen  kaipuuseen  löytää  persoonallinen 

kutsumuksensa. (Kurki 2001, 161–162.) Vaikka ryhmä on usean erilaisen ihmisen joukko, koostuu 

ryhmä  aina  yksilöistä  ja  ryhmänohjaajan  vastuuseen  kuuluu  jokaisen  huomioiminen,  jokaisen 

ohjaaminen, jokaisen kasvattaminen. 

5.2.2  Elinikäinen oppiminen 

Suomalaisessa  yhteiskunnassa  on  viimeisten  vuosikymmenten  aikana  keskitytty  yhä  enemmän 

kehittämään  elinikäisen  oppimisen  ideaa.  Opetusministeriön  (1997)  elinikäisen  oppimisen 

komiteamietinnössä  nostetaan  elinikäisen  oppimisen  sisältötavoitteiksi  muun  muassa 

persoonallisuuden kehityksen tukemisen tärkeys, demokraattisten arvojen vahvistaminen, toimivien 

yhteisöjen  ja  sosiaalisen  yhteenkuuluvuuden  ylläpitäminen  sekä  innovaatioiden,  tuottavuuden  ja 

kansallisen kilpailukyvyn edistäminen. (Opetusministeriö 1997, 14 & 29.) 

Haastattelemamme  ammattiohjaajat  ovat  selkeästi  sisäistäneet  elinikäisen  oppimisen  ajatuksen. 

Heidän ohjaamiensa ryhmien ryhmäläiset ovat iältään alle yksivuotiaista eläkeläisiin. Tosin yhdessä 

ryhmässä on usein pääosin samanikäisiä. Usko siihen, että kaikenikäiset ihmiset voivat oppia uusia 

tietoja,  taitoja  ja  tapoja  välittyy  ohjaajien  puheesta.  Joskus  tavoitteena  saattaa  olla  muuttaa 

ohjattavien koko elämänasennetta tai tapaa: 

Niinku ollaan  täs puhuttu, ni  nää on pääasiassa  ikäihmisiä,  että  se kasvatuksellisuus 

ehkä  että  se  liikunta  tulee  niillä  niinku  tavaksi.  Ja  että  se  on  niille  semmonen
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luonnollinen asia,  tai että ne oppii  liikkuun  ihan  luonnostaan  ja se on niitten elämän 

rytmiin kuuluva. Tää resepti (lääkärin määräämä  liikuntaresepti) on siinä mieles niin 

hyvä,  että me  haluttais  tuolta  kaikki  sohvaperunat muutenki  liikkeelle.  Et  ku  ne  on 

niitä  vaikeimpia  tapauksia. Että kyllä  se minun missioni on kuitenki  se,  että  ihmiset 

niinku liikkuis, oli se sitte mitä tahansa. (Paananen 2007.) 

Ohjaaminen  ideaalitilanteessa on ohjattavan  johdattamista ”oikealle tielle”. Ohjauksen tarkoitus ei 

ole vain opettaa jokin tietty taito ohjattavalle, vaan tavoitteena on antaa ohjattavalle eväitä elämää 

varten. Aivan  kuten  erään  nimeltä  mainitsemattoman  lukion  englannin  opettaja  jaksoi  muistuttaa 

koko  kolme  vuotta  kestäneen  lukion  ajan  jokaisella  englannintunnilla:  ”Te  ette  opiskele 

ylioppilaskirjoituksia  vaan  elämää  varten”.  Englannin  kieli  ei  ole  tarkoitettu  käytettäväksi  vain 

kirjassa  opittuina  lauseina  englannintunnilla.  Ohjaamisen  ihanteena  onkin  opettaa  ohjattaville 

heidän  itsensä  tärkeiksi  kokemia  elinikäisiä  taitoja,  tietoja  ja  tapoja,  joita  voi  soveltaa  erilaisissa 

tilanteissa.  Keskeiseksi  käsitteeksi  nousevat  siis  myös  opitun  siirrettävyys  ja  tilannesidonnainen 

oppiminen. 

5.2.3  Tilannesidonnainen oppiminen 

Tilannesidonnaisen  eli  situationaalisen  lähestymistavan  mukaan  oppimista  pidetään  pikemminkin 

epämuodollisen  toiminnan  kautta  tapahtuvana  prosessina  kuin  behavioristisen  lähestymistavan 

mukaisena yksisuuntaisena  ja muodollisena sisäistämisprosessina  (Lave 1991, 65). Oppiminen on 

sidoksissa  siihen  toimintaan,  kontekstiin  ja  kulttuuriin,  jossa  tietoa  opitaan  ja  käytetään 

vuorovaikutuksessa  muiden  ryhmäläisten  kanssa.  Oppiminen  tapahtuu  toiminnan  puitteissa  uutta 

toimintaa  varten.  Sisäistetyt  tiedot  ja  taidot  toimivat  pohjana  uusien  tietojen  ja  taitojen 

hankkimiselle,  ja  oppija  konstruoi  ehkä  tiedostamattaankin  koko  maailmankuvaansa  uuden 

oppimisen rakentuessa aina aiemmin opitun päälle. Yksittäiset tiedot ja taidot muokkautuvat osaksi 

laajempia merkityskokonaisuuksia.  (Lave & Wenger  1991,  29–31; Raustevon Wright  ym.  2003, 

31, 51–65.) 

Tilannesidonnaisen oppimisen keskeisimpiä ajatuksia on se, että oppiminen on aina sosiaalistumista 

tiettyyn  kulttuuriin  –  esimerkkinä  entisajan  käsityöläiset  ja  soittajat,  jotka  sosiaalistuivat  aikansa 

käsityö  tai musiikkikulttuuriin toimimalla mestarikisällisuhteessa.  (TalvitieKella 2008a; Tynjälä 

2002,  129.)  Oppiminen  ja  opitun  soveltaminen  eivät  tilannesidonnaisessa  oppimisessa  ole  kaksi
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erillistä  vaihetta,  vaan  vaiheet  ovat  samanaikaisia  ja  limittyviä.  Noviisi  aloittaa  ensin 

havainnoimalla  kokeneemman  työskentelyä  ja  ottaen  vähitellen  yhä  enemmän  osaa  toimintaan 

lopulta  saavuttaen  täysin  oppineen  aseman  ja  taidot.  Edellä  esitetty  oppipoikamalli  on  kytketty 

vahvasti  monien  ammatillisten  taitojen  oppimiseen,  mutta  siitä  on  tehty  myös  kognitiivisia 

sovelluksia.  Kognitiivisen  oppipoikakoulutuksen  tarkoituksena  on  opettaa  opiskelijat  käyttämään 

ekspertin  jatkuvasti  käyttämiä ongelmanratkaisutaitoja.  (Tynjälä  2002,  132.) Kyse on  prosessista, 

jonka myötä oppija omaksuu ja oppii käytännön ja kokemuksen kautta myös niin kutsuttua hiljaista 

tietoa. Aluksi osallistuminen on rajattua, mutta vastuu  ja osallisuus kasvavat koko ajan tietojen  ja 

taitojen  mukana.  Oppija  kasvaa  vähitellen  käytäntöyhteisönsä  täysivaltaiseksi  jäseneksi.  (Brown 

ym. 1989; Lave 1991, 65; Salavuo 2005, 29–31.) 

Situaatioteoreetikkojen  mukaan  nämä mestarit,  asiantuntijat  omaavat  käsitteellistä,  faktuaalista  ja 

proseduraalista  tietoa.  Käsitteellinen  tieto  tarkoittaa,  että  asiantuntija  omaa  paljon  oman  alansa 

käsitteistä  ja  teorioista.  Faktuaalinen  tieto  tarkoittaa,  että  asiantuntija  tietää  alan  faktoina  pidetyt 

perustiedot.  Proseduraalinen  tieto  puolestaan  tarkoittaa,  että  ekspertti  omaa  erilaisia 

työskentelymenetelmiä  koskevaa  tietoa.  (Tynjälä  2002,  138.)  Edellä  kuvatut  tiedon  lajit  ovat 

eksplisiittisiä,  eli  monet  alojen  oppikirjat  kuvaavat  näitä  ekspertin  tietoja  ja  taitoja.  Ekspertit 

omaavat kuitenkin myös paljon ns. hiljaista tietoa, mitä ei ehkä lue oppikirjoissa. Ekspertillä on aina 

myös strategista tietoa. Strategisella tiedolla tarkoitetaan ekspertin ongelmaratkaisustrategioita sekä 

strategioita,  joilla  hän  ohjaa  ongelmanratkaisustrategioitaan.  Ekspertillä  on  myös  erilaisia 

oppimisstrategioita, joilla hän ohjaa uuden tiedon oppimista ja itsensä kehittämistä. (Tynjälä 2002, 

139.) 

Sosiaaliantropologi Jean Lave (1991) on kuvannut erityisen hyvin todellisen elämän käytäntöjen ja 

kouluoppimisen  eroja.  Kouluissa  tuotetaan  selkeästi  käyttöyhteydestään  irrotettua  ns.  elotonta 

tietoa,  jota  ei  osata  soveltaa  uusiin  käytännön  ongelmiin  (Tynjälä  2002,  131). Haastateltavamme 

näyttävät  olevan  hyvin  tietoisia  tästä  opitun  siirrettävyyden  ongelmasta  –  sekä mahdollisuudesta. 

Opitun  siirrettävyydellä  tarkoitamme  tässä  yhteydessä  sekä  saman  opitun  käyttämistä  muussa 

yhteydessä  että  opitun  soveltamista  täysin  muuhun,  jopa  ennalta  väärältä  tuntuvaan  yhteyteen. 

Esimerkiksi  musiikkileikkikoulussa  käyvä  lapsi  ei  opettele  kuuntelemaan  muita  ja  soittamaan 

marakassia  omalla  vuorollaan  vain  musiikkileikkikoulussa  käymistä  varten.  Tanssia  opiskeleva 

näyttelijä ei opettele tanssimista vain edessä lähestyvää tanssikoetta tai esitystä varten.
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Mä koetan opettaa ja suunnitella ne tunnit (näyttelijöiden tanssitunnit) sillai, että niille 

olis siitä hyötyä YLEISESTI – ei pelkästään vaan sillä tasolla, että ne on sitten hyviä 

mun  esityksissä.  Vaan  että  ne  oppii  ihan  sellasia  yleisiä  teemoja,  mitkä  mä  katon 

yleisiks  lainalaisuuksiks.  Mitkä  on  hyödyllistä  näyttelijälle.  []  Et  pitää  opettaa  – 

varsinkin noille näyttelijöille – et suodattaa, et mitä ne oikeesti tarvii siinä liikunnassa 

niinku nyt ja sitte jatkossa. Se on niinku hankala. Loppujen lopuksi kaveri saattaa olla 

sellanen, et se opiskelee neljä vuotta, neljä kertaa viikossa Nätyllä tanssia. Kuitenkin 

loppuelämässään  se  istuu  vaan  röökin  kans  lähikuvassa. Mutta  siinäkin  jopa  näkyy 

joku tietosuus omasta kehostaan. (Numminen 2007.) 

Oppijoille asetetut avoimet ongelmat vievät oppimista syvälle, jolloin tiedosta tai taidosta tulee osa 

oppijan kokemusmaailmaa. Ongelmanratkaisuprosessi aktivoi oppijoita konstruoimaan uutta tietoa 

ja  yhdistämään  sitä  jo  tietämäänsä  ja  taitamaansa.  Se  aktivoivat  oppijoita  pohtimaan  asioita 

syvemmin  ja  luovemmin.  Tällä  tavoin  opittu  tieto,  joka  on  konstruoitu  osaksi  oppijan  omaa 

kokemusmaailmaa, maailmankuvaa ja tietotaitoa on mahdollista siirtää myös muuhun yhteyteen. 

5.2.4  Tutkiva oppiminen 

Tänä  päivänä  joudumme  arjessamme  sopeutumaan  jatkuvaan  ja  yhä  nopeampaan  muutokseen. 

Opettaja  tai ohjaaja ei ole enää  tiedon ehdoton auktoriteetti vaan  yhä enemmän  tarvitsemme niitä 

työkaluja  ja  pedagogisia  toimintamalleja,  jotka  auttavat  ohjaajia  tukemaan  ohjattavien 

asiantuntijuuden  ja  ennen  kaikkea  kriittisen  ajattelun  kehittymistä.  Ohjaajat  ohjaavat  ohjattavia 

kasvamaan  kriittisiksi  ajattelijoiksi,  tutkiviksi  oppijoiksi  ja  löytämään  jatkuvan  muutoksen  ja 

informaation paljoudesta sen mikä on heille merkityksellistä. Kasvatustieteilijä Carl Bereiter (2002) 

on  esittänyt  ajatuksen,  että  nykyiset  opetus  ja  oppimiskäytännöt  perustuvat  ajatukseen,  jonka 

mukaan  ihmisen  mieli  on  eräänlainen  säiliö  tai  arkistokaappi  ja  oppiminen  eräänlaista  tiedon 

kasautumista  mieleen.  Tämän mieli  säiliönä  vertauskuvan  taustalla  on  klassinen  käsitys  tiedosta 

hyvin perusteltuna  ja mentaalisena tilana. Tärkeimmäksi kysymykseksi nouseekin  se, kuinka tämä 

säiliö  voitaisiin  täyttää mahdollisimman  hyödyllisellä  ja  käyttökelpoisella  tiedolla  kunkin  oppijan 

omien tarpeiden mukaisesti. (Hakkarainen ym. 1999, 191, 195–196.) 

Tutkivassa  oppimisessa  oppimisprosessia  tarkastellaan  oppimisen  ja  tiedonrakentelun  välisenä 

vuorovaikutussuhteena. Se perustuu ajatukseen,  jonka mukaan uuden tiedon luominen tieteessä tai
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taiteessa  on  psykologisella  tasolla  olennaisesti  samanlainen  prosessi  kuin  aikaisemmin  luodun 

tiedon ymmärtäminen. Oppiminen on parhaimmillaan  tutkimusprosessi,  joka synnyttää  sekä uutta 

ymmärrystä  että  uutta  tietoa.  Olennaista  on  tiedon  käsittely  toiminnan  kohteena,  mikä  viittaa 

tietoiseen  ja  tavoitteelliseen  toimintaan,  jossa  oppimisyhteisö  pyrkii  ymmärtämään  ja  selittämään 

tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä luomalla niitä edustavia käsitteellisiä luomuksia (ks. Bereiter 

2002).  Tutkivan  oppimisen  keskeisiä  osatekijöitä  ovat  opetuksen  ankkuroiminen,  ongelmien 

asettaminen,  opiskelijoiden  omien  työskentelyteorioiden  luominen,  kriittinen  arviointi  ja  uuden 

syventävän  tiedon  hankkiminen,  joka  luo  pohjan  uusien  ongelmien  ja  työskentelytapojen 

luomiselle.  Tarkoituksena  on  ohjata  opiskelijoita  asiantuntijuuden  jakamiseen  luomalla  siihen 

oikeat olosuhteet. (Hakkarainen ym. 1999, 199–202.) 

Opettajalla  tai  ohjaajalla  on  keskeinen  rooli  tutkivan  oppimisen  onnistumisessa.  Ilman  ohjaavaa 

panosta  oppijat  vain  harvoin  pystyvät  saavuttamaan  merkittävää  edistystä  prosessissa.  Parhaiten 

oppimista tapahtuu sellaisissa tilanteissa  ja prosesseissa,  joissa yleispuitteet  ja aihepiiri voivat olla 

ohjaajan  esittämiä,  mutta  joiden  suunnittelusta  ja  toteutuksesta  ryhmäläiset  itse  vastaavat  saaden 

kuitenkin  koko  ajan  ohjausta. Ohjaaja  pyrkii  rohkaisemaan  ohjattaviaan  käsitteellisten  luomusten 

tuottamisessa ja kritisoimisessa ja ohjaa heitä menemään syvälle tutkittavaan ilmiöön. Hän ei välitä 

oppimisen kohteena olevaa tietoa suoraan opiskelijoille, vaan ohjaa heitä itse asettamaan ongelmia, 

luomaan omia selityksiä ja etsimään uutta tietoa. Onnistunut tutkimusprosessi on paitsi tiedollisesti 

myös elämyksellisesti, kokemuksellisesti haastava. (Hakkarainen ym. 1999, 204–205.) 

Osalta  sitten se, et ne työprosessit on niinku muuttunu. Et aikasemmin mulloli – mä 

opin  jostain  –  et  HETI  pitää  lähteä  tekeen.  Ja  nykyään  mä  oon  tullu  enemmän 

sellaseen ruotsalaiseen meininkiin, et ekana keskustellaan – aika pitkäänki –  siitä, et 

mitä tehdään. [] Se on vähän niinku hierominen. Et jos sä tiedät, että mistä kohtaa toi 

on  kipee,  nii  eihän  sitä  kannata  hieroo  siitä  vaan  siitä  ympäriltä.  Niin  se  laukee 

tavallaan  tietsä  ittestään  se…  []  Et  se  on  mulle  semmonen,  että  sieltä  ympäriltä, 

ympäriltä,  ettei  tarvi  lopuksi  ku  vähän  työntää,  ni  se  lähtee  siitä  liikkeelle.  Kun  on 

valmistanu sen  jutun hyvin. Ni  tossakin (eräs Nummisen koreografia) oli se, että me 

valmisteltiin 2–3 päivää sitä aihetta. Ja siell  ei  tullu oikeestaan mitään  järkee. Mut 2 

viimestä päivää mä aloin tehä liikettä. 45 minuuttia materiaalia! Et tuli sellanen olo, et 

jätkät tuottaa (liikettä ite). Mä näytin muutaman  jutun  ja  jätkät alko  improvisoimaan 

juttuja.  Ja  mä  olin,  et  täähän  on  mahtavaa!  Ja  sittenhän  se  tuotti  käsikirjotuksen. 

(Numminen 2007.)
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5.2.5  Vuorovaikutus ohjauksessa – tulkinnan neljä kehää 

Eräs  aineistostamme  noussut  keskeinen  teema  oli  vuorovaikutus  ohjaajan  ja  ohjattavien  välillä. 

Teemaan  liittyvät  vahvasti  myös  ohjausmenetelmälliset  käsitteet  kuten  sosiaalinen  pelisilmä  ja 

tilanneherkkyys,  joita käsittelemme  luvussa 5.3. Ohjauksen  vuorovaikutteisuus on kenties  helpoin 

hahmottaa ja ymmärtää hermeuttisesta kasvatusperinteestä käsin. Hermeneuttinen kasvatusfilosofia 

keskittyy  erityisesti  tulkinnan  ja  ymmärtämisen  kysymyksiin  (Puolimatka  1999,  161). Ohjaus  on 

aina  dialoginen  prosessi,  jossa  täytyy  sekä  ohjaajan  että  ohjattavan  ymmärtää  ja  tulkita  toistensa 

puheita (Puolimatka 1999, 161). Myös ryhmän jäsenet tulkitsevat toisiaan ja yrittävät luoda yhteistä 

ymmärrystä opeteltavasta asiasta. 

Filosofi  Shaun  Gallagher  (1992)  on  esittänyt  kolme  eri  vuorovaikutussuhdetta,  jotka  ovat 

samanaikaisesti läsnä ohjaustilanteessa. Ensinnäkin sekä ohjaaja että ohjattava ovat tulkinnallisessa 

suhteessa  opetettavaan  asiaan  (Gallagher  1992,  81).  Esimerkiksi  musiikkileikkikouluohjaaja 

käsittelee  uutta  opeteltavaa  laulua  oman  kokemuksensa  ja  esiymmärryksensä  pohjalta.  Hänen 

näkemyksensä  laulusta  –  sen  tyylin,  rytmiikan,  rakenteen,  tonaliteetin  tai  ambituksen 

soveltuvuudesta eriikäisille lapsille – on varmasti tyystin erilainen kuin esimerkiksi kolmevuotiaan 

musiikkileikkikoululaisen  tai  hänen  vanhempansa  näkemys  laulusta.  Toiseksi  ohjaajan  näkemys 

opetettavasta  asiasta  on  jatkuvasti  tulkinnallisessa  suhteessa  hänen  pedagogisen  esittämistapansa 

kanssa.  Ohjaaja  siis  valitsee  tavan  ohjata  myös  sen  mukaan,  mikä  on  ohjaustilanteen  aiheena. 

Samalla  ohjaaja  myös  arvioi  ohjattavien  perustiedot  asiasta.  Ohjaaja  tekee  tulkinnan  ohjattavan 

ymmärryksestä asiasta ja muokkaa ohjaustyyliään sen mukaan. (Gallagher 1992, 81.) Kolmanneksi 

ohjaajan  ja  ohjattavan  välille  syntyy  dialoginen  kehä,  johon  kuuluu  kaikki  vuorovaikutus  heidän 

välillään.  Tässä  suhteessa  sekä  ohjaaja  että  ohjattava  yrittävät  tulkita  toisiaan  ja  syventää  omaa 

ymmärrystään  mahdollisuuksien  mukaan.  Kun  ohjattavat  eivät  selkeästi  ole  ymmärtäneet  aihetta, 

jota ohjaustilanteessa käsitellään, koettaa ohjaaja lisätä oman toiminnan kautta aiheen ymmärrystä. 

(Gallagher 1992, 81.)  Jos esimerkiksi  lentopalloharjoituksissa osa  joukkueesta ei  ymmärrä, miten 

harjoitus tulisi  tehdä  ja se näkyy heidän  ilmeistään  ja kommenteistaan, ohjaaja voi havainnollistaa 

harjoitusta esimerkiksi itse näyttämällä mitä tarkoitti. Ohjaaja siis aistii ohjaustilanteessa, mikä tyyli 

puree kulloinkin ohjattaviin.
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Tietty se kun kävelee salille, niin täytyy ensimmäisenä kattoa että minkälaiselta siellä 

näyttää jätkät. Jos ne on siellä sen näkösiä, et mitään ei kerta kaikkiaan tapahu tänään, 

ni  sitten siinä on kaks vaihtoehtoa. Joko sä  lähdet heti kotiin  siitä tai  sitte sä muutat 

harjotusta  ihan  toisenlaiseks,  pelinomaseks  luultavasti.  Taikka  sitte  sä  otat  kepin 

käteen ja rupeet piiskaa niitä. (Järvenpää 2007.) 

Lisäsimme  Gallagherin  luokitteluun  vielä  neljännen  vaiheen  nimittäin  ryhmäläisten  keskinäisen 

vuorovaikutussuhteen,  joka  on  ryhmätoiminnan  kannalta  olennainen  suhde.  Jotta  ryhmätoiminta 

olisi  mahdollista,  on  ryhmäläisten  pystyttävä  toimivaan  vuorovaikutukseen  keskenään. 

Ryhmätoiminnan keskeisimpiä päämääriä onkin juuri yhteisen ymmärryksen luominen tavoitteista, 

ryhmässä toimimisesta, opiskeltavasta aiheesta ja niin edelleen. 

Vaikka  olisikin  jokin  kaava  olemassa,  niin  se  ei  välttämättä  toteudu  alkuperäisen 

suunnitelman  mukaan,  mutta  niin.  Jokaisen  henkilökohtainen  se  minkälainen  päivä 

siinä on menossa… pelkästään se vaikuttaa koko toimintaan. Joskus niin ohjaaja kuin 

ryhmäläisetkin on jotenkin todella keskittymiskyvyttömiä ja on äänessä ja toisin päin. 

Koko tilanteeseen vaikuttaa kaikkien ryhmässä mukana olevien keskinäiset suhteet ja 

miten ohjaajan kanssa toimii jne. (Mäntynen 2007.) 

Kimmokkeen tälle neljännen vaiheen lisäämiselle Gallagherin luokitteluun antoi epäilemättä myös 

oma työskentelymme tutkijaryhmänä. Olisimmeko ilman tätä ryhmässä toimimisen kokemusta edes 

tulleet  ajatelleeksi  sitä?  Omassa  ryhmässä  työskentelymme  varrella  olemme  sekä  saaneet  että 

joutuneet tekemään jatkuvasti tulkintoja sekä toistemme tavoista työskennellä, toistemme teksteistä 

ja puheista,  toistemme kirjoittamisen  tavoista  ja  niin edelleen. Pyrkimyksemme on koko yhteisen 

matkamme ajan ollut luoda yhteistä jaettua kuvaa siitä, mitä ohjaaminen on ja mitä taitoja se vaatii. 

Mukavaa päästä oikein kunnolla ruotimaan tätä ohjaajuutta. Sitä vaan on ajatellut aina 

omasta  näkökulmasta  ohjaajana  ja  opettajana,  kiva,  että  rupee  syntymään  jotakin 

uutta. Peili, peilaaminen on tässä tää juttu. Tuntuu hyvältä. (Marttila 29.9.2006)
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5.2.6  Keskusteleva auktoriteetti, käskevä kaveri 

Auktoriteetilla  tarkoitetaan  suhdetta,  joka  on  kolmipaikkainen.  Tähän  suhteeseen  kuuluu 

auktoriteettina  toimiva  henkilö,  tälle  alisteisessa  asemassa  oleva  ohjattava  henkilö  sekä 

asiaankuuluva alue,  tieto tai  taito.  Jokainen  voi olla auktoriteetti  toiselle  sellaisessa asiassa,  jonka 

hallitsee  hyvin.  Sen  sijaan  kaksi  henkilöä  eivät  voi  samanaikaisesti  olla  auktoriteetteja  toisilleen 

samalla  alueella.  (Puolimatka  1999,  233.)  Jokaisessa  ohjaajaohjattava  suhteessa  täytyy  luoda 

raamit  sille  kuka  ohjaa  ja  ketä  ohjaa.  Onko  vuorovaikutus  autoritääristä,  demokraattista,  vapaan 

kasvatuksen ideologiaa mukailevaa vai jotain aivan muuta? Kenellä on vastuu oppimisesta? Toisena 

ääripäänä on autoritäärinen suhde, jossa valta on ohjaajalla. Tällöin myös vastuu oppimisprosessista 

on  pääosin  ohjaajalla.  Toisessa  ääripäässä  valta  on  puolestaan  ohjattavalla.  Kun  valta  siirtyy 

ohjaajalta  ohjattavalle,  myös  vastuu  oppimisprosessista  siirtyy.  Mitä  vapaampaa  oppiminen  on 

oppijan  näkökulmasta,  sitä  suurempi  vastuu  oppijalla  on  itse  oppimisprosessista.  Kun  kyse  on 

ryhmässä  oppimisesta,  joutuu  kukin  yksilö  kantamaan  lisäksi  vastuun  ryhmän  toiminnasta  ja 

yhdessä oppimisesta. 

Siis se joukkueeseen kasvaminen, se että tehdään töitä aina joukkueen eteen. Joukkue 

tulee aina ensin ennen kuin yksilöt. Siinä on osan kanssa vielä aika moinen työ ja osan 

kanssa se ei tuu ikiin onnistumaan. Jossain määrin on hyvä, pitää olla yksilöurheilija, 

mut kyllä joukkueen eteen pitää olla valmis ottaan se vastuu. (Järvenpää 2007.) 

Vastuuta  liittyy  myös  siihen,  että me  siinä  toiminnassa  saavutetaan  niitä  tavoitteita, 

joita toiminnalle on asetettu, jossain määrin ainakin. Aloitetaan syksyllä ja päädytään 

johonkin  keväällä.  Ryhmän  jäsenet  eivät  ole  samalla  tavalla  vastuussa  siitä,  vaikka 

ovat jokainen omalta osaltaan, se on kans sitä ammatillisuutta. (Mäntynen 2007.) 

Ohjaajan  tai  opettajan  auktoriteettiasemasta  on  erotettu  kaksi  erityyppistä  lajia:  asiantuntija 

auktoriteetti  sekä  ohjaava  auktoriteetti.  Asiantuntijaauktoriteetista  käytetään  myös  nimitystä 

tiedollinen auktoriteetti, sillä kyseinen henkilö tietää jostain alueesta paljon ja voi näin ollen toimia 

tiedollisena  auktoriteettina  niille,  jotka  tietävät  asiasta  vähemmän.  (Puolimatka  1999,  234.) 

Ohjaajamme  ovat  asiantuntijaauktoriteetteja  ohjattavan  aiheen  suhteen:  joku  musiikin,  toinen 

liikunnan,  kolmas  tanssin,  neljäs  nuorisotyön.  He  ovat  asiantuntijoita  myös  ohjaajuuden, 

pedagogisen osaamisensa suhteen.
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Mulla on siitä  ryhmän  toiminnasta,  ryhmädynamiikasta  tietoa  ja  näkemystä mitä ei 

välttämättä  ole  ryhmän  jäsenillä,  et  se  varmaan  on  semmoinen  joka  liittyy 

pedagigiseen  osaamiseen  ja  sitte  tietysti  niin  kuin  mulla  on  ne  harjoitteet,  joita 

tehdään eli vien sitä juttua sillä tavalla etteenpäin kun narut on niin kuin mun käsissä, 

siis  tieto  ja  taitohan  on  ne  asiat,  joista  on  enemmän  tietoa  kuin  ryhmän  muilla 

jäsenillä. (Mäntynen 2007.) 

Ohjaavalla  auktoriteetilla  puolestaan  tarkoitetaan  auktoriteettia,  joka  saa  asemansa puolesta  antaa 

ohjeita  ja  määräyksiä  ohjattavilleen  (Puolimatka  1999,  237).  Jotta  ryhmä  toimisi 

tarkoituksenmukaisesti  ja kohti päämäärää,  tarvitaan  yhteistä auktoriteettia,  jotta  yhteistoiminta ei 

olisi kaoottista vaan etenisi kohti ryhmän päämäärää. ”Ohjaavan auktoriteetin hyväksyminen liittyy 

aina  tiettyyn  päämäärään”  (Puolimatka  1999,  237).  Ohjattavat  siis  hyväksyvät  ohjaajan 

auktoriteettiaseman, koska yhteistoiminta voisi muuten olla todella hankalaa tai  lähes mahdotonta. 

Ohjaavaa  auktoriteettia  ei  kuitenkaan  tarvitse  hyväksyä  ilman  perusteluja  ja  sen  oikeutusta 

(Puolimatka  1999,  239).  ”Auktoriteetin  tunnistamiseen  liittyy  aina  idea  siitä,  että  se  mitä 

auktoriteetti  sanoo,  ei  ole  järjen  vastaista  tai  mielivaltaista  vaan  voidaan  periaatteessa  havaita 

todeksi. Tämä on auktoriteetin olemus.” (Gadamer 1989, 280.) Ohjaavaan auktoriteettiin liittyy siis 

tietty vapaus, nimittäin vapaus hyväksyä tai hylätä ohjaava auktoriteetti. 

Et  perustotuushan  on  se,  et  ne  odottaa  –  jos  siinä  on  ihmisiä  ryhmässä  –  että  sitä 

ryhmää  johdetaan.  Tai  ryhmä  keskuudestaan  nostaa  jonkun  johtajaks.  Ja  yleensä 

tollasessa opetustilanteessa se on helppo, kun ne tietää jo (kuka on ohjaaja). Et vaik se 

ois huonokin kaveri, niin ne tietää, että se on se, joka sitä ryhmää vetää. Et sillon kun 

sä tiedät, et sinä oot se,  joka sitä ryhmää vetää, niin sä voit sanoo, et ”olkaa hiljaa”. 

Sulla pitää olla sillon niinku sellanen selkeä näkemys. (Numminen 2007.) 

Haastateltaviemme  mielestä  tietynlaisen  auktoriteettiaseman  menettäminen  on  osoitus  huonosti 

suunnitellusta  ohjauskerrasta  tai  tietynlaisen  tuntuman  ryhmään menettämisestä.  Se  voi  olla  jopa 

pelottavaa.  Ohjaajat  eivät  voi  toimia  auktoriteetteina,  jos  ohjattavat  eivät  tunnusta  heitä 

auktoriteeteikseen. Ohjattava  yleensä  hyväksyy  auktoriteetin,  sillä  hän  tietää  että  ilman  ohjaavaa 

auktoriteettia ei päämäärää saavutettaisi. (Puolimatka 1999, 237.) Kuitenkin jos kyseessä on vapaa 

ajan  harrastus,  tarvitsee  ohjaajan  ansaita  auktoriteettiasemansa  myös  tiedollisesti  tai  taidollisesti. 

Kukapa kävisi tanssi tai jumppatunneilla, jos osaisi ohjaajan näyttämät liikkeet itse paremmin? Tai 

kukapa kuuntelisi valmentajaa, joka ei ole itse ikinä ollut missään tekemisissä kyseisen urheilulajin
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kanssa?  Jokaisen  ohjaajan  toiminnan  taustalla  on  varmasti  käsitys  siitä,  missä  kohtaa 

auktoriteettiasema on menetetty tai kyseenalaistettu. Auktoriteettiaseman menettäminen on eri asia 

kuin  vastuun  siirtäminen  tietoisesti  hetkeksi  ohjattaville.  Kyse  onkin  usein  hallinnan 

menettämisestä. Vastuun voi siirtää ohjattaville hallitusti tai hallitsematta. Jälkimmäisen kaltaisessa 

tilanteessa ohjaaja kokee epäonnistuvansa, sillä tilanne ei ole enää ohjaajan hallussa. Ohjaajasta on 

tullut ohjattava. 

No siinä varmaan on jo valmistautumistilanteessa tapahtunu niin, että mä en oo tienny 

mitä mä oon menny  tekemään sinne  tunnille. Koska se on  niinku aivan painajainen, 

että mä oon menossa tunnille, siis ryhmän eteen, ja mulla ei oo aavistustakaan mitä mä 

niitten kanssa teen siellä. Ni mä kyllä tiiän sen, että se lähtee alamäkeen saman tien. Ja 

tota valmistautunu myös niinku henkisesti, että jos sä vaan meet  jonku ryhmän eteen 

tietämättä  mikä  tää  ryhmä  on  tai  mitä  tässä  tapahtuu. Mutta  siis  se  että  jos  sä  oot 

suunnitellu  jotain  niille…  tai  siis  olet  suunnitellu, mutta  oot  suunnitellu  jotain  ihan 

outoja  juttuja, mikä ei  toimi yhtään, et  ihmiset siellä hermostuu  ja ne tekee väärin  ja 

ne  moittii  mua  siellä  tai  sattuu  jotain  tai  muuta,  ni  kyllä  mä  koen  silloin 

epäonnistuneeni rankalla kädellä. [] Ja just niinku nimenomaan, mistä puhuttiin, että 

menettää sen auktoriteetin siinä, että ne ihmiset alkaakin viemään sitä, ja mä niinku en 

enää pysty hallitsemaan sitä tilannetta. (Paananen 2007.) 

Haastatteluista  kävi  ilmi,  että  vaikka ohjaaja  keskustelisi  päätöksistä ohjattavien  kanssa  ja  antaisi 

vastuuta  myös  heille,  on  ”valta”  viime  kädessä  pysyttävä  ohjaajalla.  Näin  päätökset  näyttäisivät 

olevan demokraattisia ja ohjattavat tuntevat voivansa vaikuttaa päätöksiin. Viittaamme tässä jälleen 

kuitenkin  kasvatusfilosofi  Tapio  Puolimatkan  (1999)  ajatuksiin  näennäisdemokratiasta  ja 

piilovallasta.  Puolimatka  on  kritisoinut  humanistista  kasvatusnäkemystä  siitä,  että  tällaisella 

näennäisdemokratialla  käytetään  valtaa  kasvatuksessa  väärin,  sillä  kuitenkin  viime  kädessä 

päätäntävalta  ja  piilovalta  ovat  ohjaajalla.  Nykyinen  moderni  kasvatusajattelu  ihailee  dialogista 

kasvatusmallia,  jossa  annetaan  kasvatettavalle  suuri  vapaus  ja  pyritään  vuoropuheluun 

yksisuuntaisen  opetuksen  sijaan.  Tällöin  oppilaita  ei  siis  pyritä  hallitsemaan  avoimella 

auktoriteetilla vaan nimettömällä auktoriteetilla. Ennen käskettiin kouluissa avoimesti kun nykyään 

käskeminenkin  on  piiloista.  Ennen  saattoi  opettaja  sanoa  kasvatettavalleen:  ”Tee  tämä  tai  saat 

rangaistuksen”.  Nykyajan  opettaja  puolestaan  pyrkii  välttämään  käskemistä  ja  käyttää  erilaisia 

suostuttelun muotoja. Opettaja saattaisi sanoa: ”Olen varma, että haluat tehdä tämän.”  Nimettömän 

auktoriteetin käyttö on todellisuudessa manipuloivampaa kuin avoin auktoriteetti, sillä kasvatettava
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ei välttämättä edes tunnista auktoriteetin vaikutusta kyseisessä tilanteessa. (Puolimatka 1999, 260– 

261.) 

Puolimatkan mielestä käskevämpi ote on siis rehellisempää, sillä silloin auktoriteetti on avoimesti 

tunnistettavissa. Haastattelujemme pohjalta olisimme kuitenkin valmiit väittämään, että ohjaaminen 

on tasapainottelua keskustelevan ja käskevän ohjaustavan välillä. Se on käskevän ja keskustelevan 

tavan, autoritaarisen ja kaverillisen ohjaajan vuorottelua. Samasta ihmisestä, ohjaajasta tulee löytyä 

molemmat ääripäät ja monta eri käskevyyden tai keskustelevuuden sävyä siltä väliltä. Auktoriteetti 

tai  kaveri  astuu  esiin  aina  tilanteen  mukaan. Auktoriteetti  sanaa  tosin  sellaisenaan  ei  aina  haluta 

käyttää. 

Jos  kokee  vahvasti,  että  haluaa  olla  auktoriteetti,  musta  se  on  enemmänkin 

epävarmuutta kun sitä, että olis hyvä ohjaaja. Siis totta kai se on tietyllä tapaa jutussa 

mukana, mutta mä en niin kuin pidä sitä osana ammattillisuutta tai sit niinku silleen 

punaisena  lankana,  näkynä,  että  ammatillisuus  on  sitä,  että  olen  auktoriteetti.  Jos 

ammatillisuus perustuu pelkkään siihen, että on auktoriteettiasemassa, pitää homman 

niinku  sillalailla käsissä,  niin  silloin ollaan aika  heikoilla  jäillä. Kuitenkin ohjaajan 

rooli  on  pidettävä,  se  ajatus  siitä,  että  olisi  kaveri  ryhmän  jäsenten  kesken  ei 

myöskään toimi. (Mäntynen 2007.) 

Kuten  edellisestä  Anita  Mäntysen  lainauksesta  käy  ilmi,  haastateltavat  asettavat  ikään  kuin 

vastakohdiksi  auktoriteetin  ja  kaveruuden.  Kärjistetysti  auktoriteetti  nähdään  johtajan,  lähes 

diktaattorin asemassa olevana käskijänä, kun taas kaveri keskustelee kaikista päätöksistä ohjattavien 

eli  kavereidensa  kanssa.  Taitava  ohjaaja  käyttää  auktoriteetin  ja  kaverin  asemiaansa 

ohjausmenetelmänä välillä aktivoida, motivoida ja päästä ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. Hän jakaa 

vastuuta ja vapautta sopivassa suhteessa. 

Sitten on monenlaisia sellasia eri tapoja, että miten kukin sitä ryhmää liidaa. Voi olla 

hirveen  autoritäärinen.  Ei  sekään  aina  välttämättä  oo  huono.  Ja  sit  voi  olla 

semmonen, et menee samalle tasolle sen ryhmän kanssa. Mikä saattaa tuottaa jotain. 

Mut sekään ei loppujen lopuks vie kovin pitkälle. Et se on tämmönen, kun puhutaan 

tästä topdog – joka on täällä ylhäällä – ja underdog (alhaalla). Et sun pitää vaihdella 

ryhmän kanssa sitä. (Numminen 2007.)



50 

5.3  Ohjaaminen toimintana 

Edellisessä  luvussa  esitellyt  ohjausfilosofiaksi  kutsumamme  ohjaajan  arvot  voidaan  näkökulmaa 

vaihtamalla muuttaa ohjaajan käytännön toiminnaksi ja menetelmiksi – kuten varmasti tietoisesti ja 

tiedostamattakin  jo  edellisessä  luvussa  teimme.  Erityisesti  auktoriteettiteemaa  käsitellessämme 

tulimme  jo  esitelleeksi  myös  ohjaajan  toimintaa.  Ohjausfilosofiset  lähtökohtansa  tiedostamalla 

ohjaaja voi käyttää esimerkiksi auktoriteettiaseman tietoista muuttamista  ikään kuin menetelmänä. 

Tässä  luvussa  esittelemme  aluksi  yleisellä  tasolla  muutamien  kasvatustieteilijöiden  ajatuksia 

ohjausmenetelmistä.  Sen  jälkeen  paneudumme  aineistostamme  nousseisiin  ohjaajan  toimintaa 

koskeviin teemoihin, jotka sidomme ohjausmenetelmäteorioihin. 

Esittelimme  jo  aiemmin  ohjausfilosofia  luvussa  tilannesidonnaisen  oppimisen  perusidean.  Tästä 

teoriaperinteestä  on  syntynyt  myös  ohjausmenetelmiä,  joita  ammattiohjaajat  käyttävät  jatkuvasti 

ohjaustyössään. Tilannesidonnaiseen oppimiseen  liittyviä ohjausmenetelmiä ovat kasvatustieteilijä 

Päivi  Tynjälän  (2002)  mukaan  valmentaminen,  mallintaminen,  tukeminen  ja  tuen  asteittainen 

vähentäminen,  ilmaiseminen,  reflektio  ja  tutkiminen. Kolme  ensimmäistä  ohjausmenetelmää ovat 

kognitiivisen  oppipoikakoulutuksen  peruselementtejä.  Tosin  sanoen  valmentamisen,  tukemisen  ja 

tuen  asteittaisen  vähentämisen  avulla  ohjaaja  auttaa  ohjattavia  omaksumaan  tavoiteltavat 

kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot, myös hiljaisen tiedon. Reflektion sekä ilmaisemisen avulla 

ohjattavat  tulevat  taas  tietoisiksi  ekspertin  ongelmanratkaisustrategioista.  Ohjausmenetelmänä 

tutkiminen  auttaa  puolestaan  tukemaan  ohjattavan  autonomiaa  ongelmanratkaisuprosessissa. 

(Tynjälä 2002, 140–141.) 

Myös kasvatustieteilijä Heikki Pasanen (2004) esittelee artikkelissaan ohjauskeskustelun välineitä, 

joita  voi  mielestämme  lähes  suoraan  lainata  myös  ryhmänohjaajan  toimintaan  on  sitten  kyseessä 

ohjauskeskustelu tai koko ryhmää koskeva ohjaustilanne. Kaiken ohjaamisen alussa sopiminen on 

Pasasen  mukaan  tärkeä  yhteistyön  aloittamisen  väline.  Se  on  ikään  kuin  alkuneuvottelu,  jolla 

luodaan  yhteinen  ymmärrys  sille,  millaisessa  tilanteessa  ollaan  ja  mikä  on  toiminnan  tavoite. 

Kysyminen,  selventäminen  ja  tarkentaminen  ovat  välineitä,  joilla  ohjaaja  auttaa  niin  itseään  kuin 

ryhmääkin  ymmärtämään  tilannetta  ja  toimintaa.  Samalla  ohjaaja  toimii  myös  eettisesti  oikein 

perustelemalla  käsityksensä  tietoon  eikä  omiin  uskomuksiinsa  tai  oletuksiinsa.  Kysymys  on  siis 

jatkuvasta  vuorovaikutuksesta.  Yhteenvetämisen  kautta  ohjaaja  voi  keskustelun  ja  toimimisen 

kuluessa tuoda esille käsityksensä siitä, millaisena hän näkee ohjattavan sekä ryhmän tilanteen tai 

mitä hän on keskusteluista ymmärtänyt. Ohjaaja tekee tulkintatyötä ja sanoessaan sen ääneen ryhmä
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voi  korjata  ohjaajan  tulkintoja  jos  ne  ovat  virheellisiä.  Tällöin  yhteinen  ymmärrys  syntyy  ja 

toimiminen yhdessä on helpompaa. (Pasanen 2004, 163–164.) Myös Sinikka Ojanen (2001) nostaa 

esiin kielellisen vuorovaikutuksen merkityksen uuden oppimisessa. Ohjaajan esittämät kysymykset 

ja  reagointitapa  vaikuttavat  merkittävästi  ryhmään;  keskeisiä  päämääriä  ovat  tiedon 

vuorovaikutteinen  tarkastelu  sekä  viestinnällinen  selvyys.  (Ojanen  2001,  140.)  Kysymykset  ovat 

interventioita, väliintuloja,  joiden avulla ohjaaja tarjoaa ohjattaville tilaisuuden omien kokemusten 

ja  päämäärien  pohtimiseen.  (Onnismaa  2007,  33).  Niin  sopimisessa  kuin  kysymisessä  ja 

selventämisessäkin  on  päällimmäisenä  ajatus  keskustelutaidoista.  Ohjattava  rakentaa  keskustelun 

avulla käsitystään oppimisen kohteena olevasta asiasta ja samalla varsin monipuolisesti hahmottaa 

tilannetta eri  näkökulmista. Keskustelu  toimii  siis  tiedon konstruktiivisena elementtinä.  (Kauppila 

2007, 180.) 

Edellä mainittujen lisäksi Pasanen mainitsee kunnioituksen ja empatian,  joita hän pitää onnistuvan 

ohjauksellisen  suhteen  perusedellytyksenä.  Ohjaaja  on  hyvin  usein  esikuva  ohjattavilleen,  joten 

näistä  elementeistä  on  hyvin  tärkeä  pitää  kiinni  vuorovaikutustilanteissa.  Hän  antaa  mallia  siitä, 

kuinka ihmisiin suhtaudutaan. Kunnioitusta ja empatiaa ohjaaja osoittaa aktiivisella kuuntelemisella 

sekä olemalla aidosti ja oikeasti läsnä. (Pasanen 2004, 162.) Myös konkretisoiminen ja välittömyys 

ovat  välineitä,  joilla  luodaan  näkökulmaa  siihen,  mitä  parhaillaan  tapahtuu.  Välittömyys  viittaa 

läsnäoloon,  rentouteen  ja  siihen,  että  ohjaaja  voi  olla  täysin  oma  itsensä.  Kun  luottamuksellinen 

ohjaussuhde  saadaan  synnytettyä,  voi  ohjaaja  käyttää  vastakkainasettelua,  konfrontointia 

välineenään.  Se  on  luontainen  väline  esimerkiksi  silloin  kun  arvioidaan  toimintaa  suhteessa 

tavoitteisiin.  Ohjaaja  voi  haastaa  ryhmäläisten  käsityksiä  tai  huomauttaa  suoraan  toistuvista 

virheistä. (Pasanen 2004, 162–164.) 

Lisäksi  kasvatustieteilijä  AnnaRaija  Nummenmaa  (2005)  on  nostanut  esiin  edellä  mainittujen 

menetelmien lisäksi visualisoinnin, joka mielestämme sopii hyvin myös ryhmän ohjaukseen, vaikka 

hän puhuukin henkilökohtaisesta ohjauskeskustelusta. Visualisoinnilla tarkoitetaan kohteena olevan 

tilanteen tai  idean visualisointia kuvien, merkkien, symboleiden tai karttojen avulla. Monta kertaa 

on helpompi visualisoida jokin asia kuin osata selittää sitä. Tätä voidaan toteuttaa eri tavoin kuten 

esimerkiksi vapaana visualisointina, karttoina tai valmiina kuvina. (Nummenmaa 2005, 98.) 

Seuraavassa  luvussa  emme  käsittele  kaikkia  näitä  Tynjälän,  Pasasen,  Ojasen  ja  Nummenmaan 

mainitsemia  menetelmiä.  Sen  sijaan  paneudumme  hieman  syvemmin  nimenomaan 

haastattelemiemme  ryhmänohjaajien  käyttämiin  menetelmiin  ja  heidän  omaamiinsa  taitoihin.
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Kussakin  alaluvussa  tulemme käsitelleeksi myös muita kuin otsikossa esiin  tulevia  haastatteluista 

esiin nousseita ohjaajan toimintaa kuvaavia piirteitä. 

5.3.1  Valmentaminen ohjauksena 

Valmentaminen  ei  terminä  ole  enää  sidottu  ainoastaan  urheilumaailmaan,  vaan 

ohjauskirjallisuudessa  puhutaan  valmentamisesta  viitattaessa  erääseen  ohjausmenetelmään.  Yksi 

haastattelemistamme  ohjaajista  on  ammattinimikkeeltään  valmentaja.  Päädyimme  jo  työmme 

alkuvaiheessa siihen lopputulokseen, että myös valmentaminen on ohjaamista ja valmentaminen on 

eräs  ohjausmenetelmä. Valmentaminen menetelmänä on  sitä,  kun  ohjaaja  tarkkailee  ohjattaviensa 

toimintaa  ja  antaa  tarvittaessa  neuvoja,  tukea,  ohjausta,  palautetta  ja  uusia  tehtäviä.  Oppijat 

suorittavat tehtävää  itsenäisesti  ja tarkoituksena on, että heidän toimintamallinsa tulevat koko ajan 

lähemmäksi  ekspertin  toimintatapaa.  (Tynjälä  1999,  141.)  Ohjausmenetelmässä  korostuu 

ohjattavien motivointi  ja tukeminen. Menetelmään kuuluu myös se, että ryhmäläisistä kokeneempi 

ja oppineempi perehdyttää aloittelijan kyseisen kulttuurin  toimintatapoihin  ja auttaa  sopeutumisen 

ja  oppimisen  alkuun.  (Leinonen  ym.  2002,  160–161.)  Valmentaminen  sopii  menetelmänä 

käytettäväksi  erityisesti  nuorista,  aikuisista  tai  eriikäsistä  oppijoista  koostuvassa  ryhmässä. 

Erityisesti  menetelmä  on  käyttökelpoinen  silloin,  kun  ryhmä  koostuu  taidoiltaan  ja  tiedoiltaan 

eritasoisista oppijoista, aloittelijoista ja kokeneemmista. 

Korkeakoulumaailmassa 4 menetelmää on sovellettu siten, että luokassa ei ole perinteistä opettajaa, 

vaan  valmentaja,  joka  toimii  oppimisen  ohjaajana  ja  luo  edellytyksiä  tehokkaalle  yksilölliselle 

oppimiselle  sekä  antaa  tarvittavaa  tukea.  Valmentajan  tehtävä  on  siis  periaatteessa  sama  kuin 

opettajan  tehtävä  perinteisessä  luokkahuoneessa,  eli  hän  jakaa  tietoa,  ohjaa  oppimista,  seuraa 

oppimisen  etenemistä.  Päävastuu  oppimisesta  on  kuitenkin  opiskelijalla  itsellään,  jolloin  oppilaat 

itse asettavat myös opiskelujensa päämäärän. Opiskelijat siis oppivat itse tekemällä ja toimimalla ja 

tekemistään  reflektoimalla.  Valmentajan  tehtävänä  on  tukea  ja  mahdollistaa  oppiminen. 

Menetelmän  taustalla  on  tilannesidonnaisen  oppimisen  lisäksi  ajatus  opiskelijalähtöisestä 

elinikäisestä oppimisesta. (Leinonen ym. 2002, 18, 29, 158–159.) 

4 Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on otettu valmentaminen menetelmänä laajemminkin käyttöön. 
Talouden ja hallinnon yksikköön vuonna 1993 on perustettu Tiimiakatemia, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden 
oppia työelämässä tarvittavia tiimityöskentelytaitoja. (ks. Leinonen ym. 2002.)
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Myös  yritysmaailmassa  on  alettu  käyttää  valmentaja  nimikettä  esimiehen  sijaan,  sillä  valmentaja 

nimikkeen  on  ajateltu  kuvaavan  paremmin  nykyajan  esimieheltä  vaadittavia  taitoja.  Nimikkeenä 

valmentaja  kuvaakin  paremmin  palvelu  ja  tietointensiivisten  organisaatioiden  esimiestyötä,  sillä 

organisaatioissa  on  haluttu  paneutua  entistä  enemmän  ihmisten  hyvinvointiin  ja  sitoutumiseen. 

Esimies  nimike  on  myös  viitannut  vain  toiseen  sukupuoleen  ja  tasaarvoistumisen  myötä  on 

valmentaja  korvannut  esimiehen  monissa  yrityksissä.  (Kvist  ym.  2004,  5.)  Lisäksi  valmentamis 

käsitteessä  korostuu  ehkä  ohjaajakäsitettä  enemmän  ohjaustyön  tuloksellisuus. Yritysmaailmassa 

tähdätään  tuloksellisuuteen  samalla  tavoin  kuin  urheilussa  tähdätään  voittoon.  Ihminen  ei 

kuitenkaan  toimi  kuin kone,  vaan  tuloksiin  ja  tuloksellisuuteen pääsemiseen  tarvitaan  inhimillistä 

otetta johtamisessa ja ohjauksessa. 

Valmentajaa helpottaa huomattavasti se, että häntä myös kutsutaan valmentajaksi, eikä opettajaksi 

tai  ohjaajaksi.  Tällöin  valmentaja  voi  astua  ulos  perinteisistä  rooliodotuksista,  joita  opettajia  ja 

ohjaajia kohtaan esiintyy. Kun opettajalle annetaan uusi nimike, on uusien roolien muodostuminen 

paljon  helpompaa  ja  opiskelijoiden  ja  valmentajan  välille  voi  muodostua  tasavertaisempi  suhde, 

kuin mitä on ohjaajan ja oppilaan välillä. Tällöin ei synny myöskään niin suurta konfliktia vanhan ja 

uuden toimintatavan välillä. (Leinonen ym. 2002, 160–161.) 

Hyvältä  valmentajalta  ja valmennusmenetelmän käyttäjältä vaaditaan seuraavanlaisia taitoja: kyky 

rakentaa ihmissuhteita, kyky rakentaa luottamusta, kyky aistia valmennettavan tunteita ja löytää se, 

mistä  valmennettava  eniten  välittää,  kyky  rakentaa  avoin  ja  iloinen  ilmapiiri  ja  kyky  auttaa 

ajatusmallien  muuttamisessa  (Kvist  ym.  2004,  21).  Omassa  aineistossamme  valmentaminen 

ohjausmenetelmänä  korostuu  etenkin  niissä  ohjaussuhteissa,  joissa  motivoinnilla  on  tärkeä  sija 

ohjausprosessissa. 

Kyl  siin  täytyy keskittyä sitte motivointiin aika paljo että  saa niinku aikaseks  jotain. 

Mutta  sanotaanko  että  joukkuelajeissa  on  seki  vähä  helpompaa  ku  koko  joukkue 

motivoi aina. Kyllä sielt tulee tavalla tai toisella joko kehuja tai piiskaa ja lujaa, jos ei 

rupee homma kiinnostaa. Mutta kehuja tulee myöskin paljon. (Järvenpää 2006.) 

5.3.2  Mestarilta kisälleille
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Mallintaminen  opetusmenetelmänä  on  syntynyt  mestarikisälli  perinteestä.  Entisajan 

oppipoikajärjestelmä  kuului  monien  käytännön  ammattien  oppimiseen  ja  omaksumiseen.  Näitä 

ammatteja  olivat  esimerkiksi  räätälin,  suutarin,  muusikon  ja  kokin  koulutus.  Oppipoika  opiskeli 

uuden  ammatin  mestarin  alaisuudessa,  tarkkaillen  kokeneemman  ohjaajansa  toimintaa.    (Tynjälä 

2002,  134.)  Tänäkin  päivänä  esimerkiksi  musiikkioppilaitoksissa  menetelmä  on  varsin  laajasti 

käytössä. Opettajaoppilas suhteessa oppija opiskelee mestarin valvonnan ja ohjauksen alla. Tosin 

verrattaessa esimerkiksi 1900luvun alun vastaavaan perinteen siirtämiseen mestarilta kisällille (ks. 

TalvitieKella 2008a), on tämän päivän menetelmä huomattavasti järjestelmällisempi, valvotumpi ja 

tulosvastuullisempi. 

Mallintamisessa  ohjaaja  siis  ensin  näyttää  ja  suorittaa  tehtävän,  ja  oppijat  muodostavat 

havainnoimalla käsityksen vaadittavasta prosessista. Kyseessä on kognitiivisten taitojen harjoittelu, 

joten ohjaajan on hyvä kertoa ääneen mitä on tekemässä ja miksi. (Tynjälä 2002, 141.) Jos kyseessä 

on ohjausprosessi, joka tähtää tiettyjen kognitiivisten prosessien oppimiseen on tärkeää, että ohjaaja 

selittää  selkeästi  sisäiset  kognitiiviset  prosessinsa.  Esimerkiksi  ohjaavan  lääkärin  tulisi  selittää 

aloittelevalle  lääkäriopiskelijalle omat ongelmanratkaisuprosessinsa sen sijaan, että opiskelija vain 

havainnoisi lääkärin toimintaa. 

Omassa  aineistossamme mallintamista  käytettiin myös  fyysisen  suorituksen  havainnollistamiseen. 

Esimerkiksi  valmentaja Marko Järvenpää  näyttää valmennettavilleen kuinka  leijasyöttö  syötetään, 

miten  käden  täytyy  osua  palloon  ja  millainen  heitto  suoritukseen  vaaditaan.  Koreografi  ja 

tanssinopettaja  Ari  Numminen  näyttää  tanssinopiskelijoille  liikkeen,  jonka  nämä  toistavat 

mahdollisimman  identtisesti,  ohjaajansa  imitoiden.  Heille  ei  riitä,  että  he  saavat  käden  tai  jalan 

tekemään  samanlaisen  liikkeen  kuin  ohjaajansa,  koko  kehon  täytyy  olla  mukana  tanssissa. 

Musiikkileikkikouluopettaja Maija Salo puolestaan saattaa laulaen tai soittaen esitellä lapsille uuden 

melodian,  jonka  nämä  sitten  koettavat  toistaa  sellaisenaan.  Isompien  musiikkileikkikoululaisten 

kanssa, kun  itse melodia on  jo opeteltu Maija  saattaa hioa äänenväriä,  rytmiikkaa  tai  intonaatiota 

leikin avulla. Ensin hän laulaa itse juuri siten, kun toivoo lastenkin laulun laulavan ja sitten pyytää 

näitä toistamaan. 

Et  se on mun mielestä  ryhmänohjaukses alle kouluikäisten kanssa  ihan  numero  yks. 

Pelkän  puheen  tasolla  ei  tule  mitään.  Se  vilistää  ohi  hilseen.  Se  ei  kiinnosta  lasta. 

(Salo 2007.)
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Tällaisten  äänenvärien  tai  kokonaisvaltaisten  liikkeiden  ohjaus  pelkästään  selittämällä  ilman 

näyttämistä,  olisi  vaikeaa,  ellei  mahdotonta.  Mallintamisen  avulla  pyritään  siis  ilmaisemaan 

ekspertin omaamaa hiljaista tietoa, joka saattaa olla luonteeltaan kognitiivista tai proseduraalista. 

5.3.3  Ohjaaja innostajana ja tukijana 

Tukeminen  menetelmänä  perustuu  selkeästi  Lev  Vygotskyn  synnyttämään  kasvatustieteelliseen 

perinteeseen.  Vygotskyn  (1982)  mukaan  kaikki  ihmisen  henkiset  toiminnot  tapahtuvat  ensin 

sosiaalisessa  toiminnassa  ihmisten  välillä,  jonka  jälkeen  nämä  toiminnot  sisäistyvät  ja  ilmenevät 

ihmisen  kognitiivisena  toimintana.  Ajatus  sisältää  oletuksen,  että  oppiminen  on  aina  sosiaalinen 

tapahtuma.  Keskeisin  tukemisen  menetelmään  liittyvä  Lev  Vygotskyn  esittelemä  käsite  on 

lähikehityksen  vyöhyke.  ”Käsitteellä  tarkoitetaan  etäisyyttä,  joka  on  lapsen  aktuaalisen  ja 

potentiaalisen  kehitystason  välillä.  Potentiaalisella  kehitystasolla  Vygotsky  tarkoitti  kehityksen 

astetta,  jonka lapsi voi saavuttaa toimiessaan ohjaavan aikuisen opetuksella.” (Tynjälä 2002, 155.) 

Myös haastattelemamme ohjaajat tiedostavat selkeästi tämän oppimisen asteittaisuuden. 

Ne oppimisen perusteet, se miten oppiminen tapahtuu täytyy tajuta. Täytyy ymmärtää 

et siel on oppimistasanteita. Välillä mennään alaspäinkin. (Järvenpää 2006.) 

Tukeminen ohjausmenetelmänä siis  tarkoittaa, että ohjaaja antaa vertauskuvallisesti ohjattavalleen 

tikkaat,  joita  pitkin  ohjattava  pystyy  nousemaan  oppimisen  rappusilla  ylöspäin  seuraavalle 

tasanteelle.  Ohjaaja  antaa  ohjattavalleen  välineet,  joiden  avulla  oppimisprosessi  mahdollistuu. 

Tukemista  voi  antaa  joko  verbaalisesti  neuvojen  ja  ohjeiden  muodossa  tai  sitten  se  voi  käsittää 

erilaisia konkreettisia apuvälineitä,  joilla  helpotetaan oppimisprosessia. Tällaisia apuvälineitä ovat 

muun muassa vihjekortit tai erilaiset tietokoneohjelmat. (Tynjälä 1999, 141.) 

Lev  Vygotskyn  lähikehityksen  vyöhykkeen  idea  sopii  hyvin  myös  ryhmässä  oppimiseen.  Kun 

ryhmässä on eritasoisia oppijoita,  jolloin ryhmäläiset voivat hyötyä toistensa kehitystasosta. Kukin 

ryhmäläinen toimii ikään kuin oppimisen tukijana, mahdollistajana toinen toiselleen. Tässä mielessä 

tukeminen on vahvasti sidostettavissa jo esittelemäämme valmentamiseen. Kun ryhmäläisten taustat 

ovat  lisäksi  erilaiset,  tuo  kukin  ryhmäläinen  oman  panoksensa  ryhmän  toimintaan.  Näin  ollen 

ryhmän yhteinen tuotos on enemmän kuin kenenkään yksilöllinen tuotos olisi ollut. (Tynjälä 2002, 

155.)
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Tukemiseen  liittyy  myös  sekä  kannustaminen  että  innostaminen,  jotka  molemmat  nousivat 

aineistostamme  selkeästi  esiin.  Ryhmänohjaaja  on  innostaja,  joka  saa  ryhmän  toimimaan  ja 

oppimaan uutta. Motivaatio lisääntyy ja tekemistä leimaa innostuneisuus. 

Mä näen itseni  innostajana ja olen itse tajunnut sen, että miten paljon pystyy, kuinka 

paljon  siitä  esim.  teatterin  harrastamisesta  saa  itselleen.  Ylipäätänsä  niistä  asioista 

joihin  kokee  paloa  ja  innostusta  ja  että  pystyy  heittäytymään  johonkin.  [] 

Itsekasvatukseen  kannustaminen  ja  kannustaminen  ylipäätänsä  on  aika  oleellinen 

juttu, koska teatterin tekeminen on semmoista peilaamista. (Mäntynen 2007.) 

5.3.4  Tavoitteena tutkiva asenne 

Ryhmänohjaus  on  prosessi,  eräänlainen  muutosmatka,  jonka  ideaalitavoitteena  on  lisätä  niin 

ryhmäläisten  itsetuntemusta, kehittää osallistujien  itsenäistä ajattelu  ja arviointikykyä,  tuoda esiin 

kunkin vahvuuksia kuin auttaa selviytymään heikkouksiensakin kanssa. Kysymys on ennen kaikkea 

omien kykyjen  esiin  nostamisesta. Ohjauksen  tarkoituksena ei ole opettaa  sitä, mitä ohjaaja osaa, 

vaan  tukea  ohjattavan  omaehtoista  kasvua.  Ohjaus  ei  ole  vain  tekniikkaa  vaan  tavoitteellista 

toimintaa,  jossa  ohjaajan  ammattitaidon  ja  oman  persoonan  käytön  avulla  tuetaan  ohjattavan 

kasvua.  (Ojanen  2001,  12–13.)  Meidän  käsityksemme  mukaan  ihminen  on  koko  elämänsä  ajan 

aktiivisessa suhteessa todellisuuteen ja vaikuttaa itse omaan tapaansa tehdä havaintoja ja tulkintoja. 

Hänellä on jatkuvasti mahdollisuus muuttaa toimintaansa kriittisen ajattelun ja itsereflektion avulla. 

Tutkiva  asenne  ja  kriittinen  tarkastelu  ovat  niitä  keskeisiä menetelmiä,  joita  ryhmänohjaaja myös 

tämän  tutkimuksen  mukaan  käyttää  ohjatessaan  ryhmäänsä  ja  saaden  aikaan  uuden  oppimista. 

Nämä  menetelmät  tosin  tulivat  selkeästi  esiin  vain  muutamissa  haastatteluissamme,  vaikka 

oletamme, että kaikki aikuisten kanssa työskentelevät ryhmänohjaajat käyttävät menetelmää ainakin 

jossain määrin – tiedostetusti tai tiedostamattaan. 

Oppiminen  edellyttää  usein  uusien  tulkintojen  tekemistä,  joiden  avulla  ryhmäläinen  voi  muuttaa, 

kehitellä  ja  vahvistaa  omia  merkitysperspektiivejään.  Merkitysperspektiivi  on  tapa,  jolla  yksilö 

tulkitsee  kokemustaan,  joten  ryhmäohjaaja  ohjauksen  kuluessa  auttaa  ryhmää  tutkimaan  näitä 

tietoisesti.  Päämääränä  on  ryhmäläisen  oman  ajattelun  herättäminen  ja  sitä  kautta  kriittinen 

reflektio.  Reflektiolla  tarkoitetaan  ajatustoimintaa,  jossa  ihminen  tutkii  ja  tarkastelee  omaa
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ajatteluaan, tunteitaan ja toimintatapojaan ja jonka tavoitteena on uudenlainen ymmärrys. (Petäjä & 

Koponen 2002, 16–17.) Reflektion avulla ihminen voi siis oppia toteuttamaan itseensä kohdistuvaa 

ajattelua. Henkisen  kehittymisen  ydin,  itsetiedostus,  on myös  reflektion  tavoitteena.  Reflektio  on 

siis  eräänlaista  tutkiskelevaa  vuoropuhelua  itsen  ja  toisten  eli  ympäröivän  todellisuuden  kanssa. 

Perusedellytyksenä kuitenkin on, että ihminen on mahdollisimman avoin sille, mitä itsestään löytää. 

Koska  reflektio  suuntaa  sisäiseen,  se  on  syvällistä  ajattelua,  jonka  avulla  ihminen  tarkastelee 

itseään.  (Ojanen  2001,  71.)  Tällaista  tarkastelua  voidaan  edistää  monenlaisilla  tekniikoilla,  joilla 

sekä  ohjaajan  että  ryhmäläisten  toiminta  voidaan  niin  sanotusti  tuottaa  uudelleen.  (Tynjälä  1999, 

141). 

Tietoisuuden herättäminen ja herääminen on oleellista käyttäytymisen muutoksessa. Se, että oppija 

saavuttaa  uuden  ymmärryksen  omasta  käyttäytymisestään,  edellyttää  kaksoisroolin  omaksumista. 

Oppija  on  opeteltava  olemaan  yhtä  aikaa  näytelmän  näyttelijä  sekä  katsomossa  istuva  kriitikko. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaaja pyrkii  toiminnallaan aktivoimaan oppijat  tiedostamaan asetettuja 

tavoitteita  ja  samanaikaisesti  identifioimaan  omia  tekoja  ja  valintoja.  Sen  tiedostaminen,  mihin 

sanoo  pyrkivänsä,  voi  jo  itsessään  haastaa  reflektioprosessiin  oman  käyttäytymisen  arvioinnin 

muodossa. Seuraava  askel on keskittyminen  tutkimaan omaa käyttöteoriaa  (praktinen  teoria),  jota 

usein  on  vaikea  ilmaista  sanojen  muodossa.  Teoria  syntyy  asteittain  kehityksen  myötä  sarjasta 

erilaisia  tapahtumia,  jossa  ovat  läsnä  persoonallinen  kokemus,  välitetty  tieto  (myös  toisten 

kokemukset,  käsitteet  yms.)  sekä  arvot,  jotka  ovat  voimakkaasti  määräävä  tekijä  käyttöteoriassa. 

Reflektion  edistämisen  metodeita  ovat  muun  muassa  etnografia,  päiväkirjan  tai  vastaavan 

kirjoittaminen ja reflektiivisen opetussuunnitelman analyysi  ja kehittäminen. Reflektiivinen ohjaus 

edellyttää jaettua ymmärrystä, haastavaa rasitteista vapaata ympäristöä sekä jatkuvaa persoonallista 

tukea ja aikaa ajatella opetusta uudella tavalla. (Ojanen 1996, 56–57.) 

Oppijoiden  taitojen  kasvaessa,  ohjaajan  ohjaava  ja  kontrolloiva  rooli  vähenee.  Samalla  heitä 

kannustetaan  tutkivaan  asenteeseen,  jonka  tarkoituksena  on  oppia  muodostamaan  ongelmia  sekä 

esittämään heitä itseään kiinnostavia kysymyksiä ja ongelmia, joihin on mahdollista etsiä ratkaisuja. 

Kysymysten esittämisen  taito ei  tule  itsestään, vaan sitä on opeteltava  tietoisesti. Tutkimisessa on 

tärkeää,  että  oppijoilla  on  selkeä  ja  heitä  kiinnostava  tavoite.  Valittua  teemaa  he  voivat  tutkia 

ongelman  ja  tavoiteasettelun  jälkeen  esimerkiksi  käyttämällä  hyödyksi  kirjastoa  tai  alan 

asiantuntijoita  (Tynjälä  1999,  142.)  Tutkivassa  oppimisessa  oppimisprosessia  tarkastellaan 

oppimisen  ja  tiedonrakentelun  välisenä  vuorovaikutussuhteena.  Ratkaisemalla  ymmärtämiseen 

liittyviä  ongelmia  ohjattavat  synnyttävät  uusia  ajatuksia,  joista  voidaan  luoda  yhteisöllisen
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työskentelyn  kohteeksi  uusia  käsitteitä  ja  luomuksia. Oppiminen  on  parhaillaan  tutkimusprosessi, 

joka synnyttää sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa ja taitoa. (Hakkarainen ym. 1999, 199–201.) 

Että  sillon  sen  tunnin  lähtökohta  on  tavallaan  sellasten  mielekkäitten  harjoitteitten 

tekeminen.  Ja  mielekkään  näyttämöllisen  ja  mielellään  mielikuvitusrikkaan 

näyttämöllisen  ajattelun  niinku  opettamista.  Jos  sitä  pystyy  ny  opettaa.  Tai 

mieluumminkin  sitä,  et  pystyy  haastaa  ne  sellaseen  itsenäiseen  ja  omaehtoseen 

työskentelytapaan – sen tanssijan tai sen näyttelijän liikkumisen käytöstä. (Numminen 

2007.) 

Tutkivaan  oppimiseen  ja  asenteeseen  kuuluu  myös  tutkiva  puhe  (ks.  Mercer  1996).  Tutkivassa 

puheessa  keskusteluun  osallistujat  antavat  toisilleen  erilaisia  mielipiteitä  pohdittavaksi  sekä 

esittävät  näkemyksilleen  perusteluja.  Keskustelijat  pohtivat  erilaisia  esitettyjä  vaihtoehtoja 

rakentavan  kriittisesti  ja  siten  pyrkivät  yhteisesti  jaettuun  ymmärrykseen.  Puhe  perustuu  siis 

yhdessä  pohtimiseen  ja  ongelmien  analysointiin.  Korkeakouluoppimisen  tutkimuksessa  tutkivaa 

puhetta  vastaava  käsite  on  argumentoiva  keskustelu,  jolle  on  ominaista  mielipiteiden  perusteltu 

esittäminen. (Tynjälä 1999, 156.) 

Omien tunteiden kuunteleminen ja niiden reflektointi kehittävät tunneälyä. Tunneälyllä tarkoitetaan 

kykyä  omien  tunteiden  tiedostamiseen  ja  on  itsetuntemuksen  kehittämisen  kannalta  erittäin 

oleellinen  taito.  Itsekurin  ja  pitkäjänteisyyden  kehittämiseksi  ihminen  tarvitsee  taitoa  tunteiden 

hallintaan.  Ryhmäläistä  autetaan  näkemään  toimintaa  ehkäisevät,  irrationaaliset  ajatukset  ja 

korvaamaan  ne  rationaalisilla.  Oppimisen  kannalta  on  merkittävää  yhdistää  ajatusten  alueella 

tapahtuva  tiedon  lisääminen  käytännön  kokeiluun  ja  harjoitteluun,  sillä  oppiminen  on  sylkinen 

prosessi,  joka  koostuu  toiminnasta,  toiminnan  reflektoinnista,  johtopäätösten  tekemisestä  ja 

suunnitelmasta toimia seuraavalla kerran jollakin uudella tavalla. (Petäjä & Koponen 2002, 17–19.) 

Kun  puhutaan  teatteriilmaisusta  menetelmänä,  niin  tietyllä  tapaa  siinä  on  sellaiset 

tavoitteet, että kun näitä ilmailullisia perusvalmiuksia kehittää nämä ryhmäläiset tässä, 

niin se tuo niin kuin tavallaan suunnan sille, että mitä se tän ryhmän kasvatuksellisuus 

on, mutta siinä  tietysti on muutakin. Niitä onnistumisen kokemuksia, uskallusta  jne. 

Myös  ne mahdollisuudet  löytää  niitä  asioita,  joihin  paloa  tuntee  ja  josta  saa  jotakin 

itselleen. Tietysti ei silleen kerta viikkoon kokoontuvasta ryhmästä kasvattajana ei voi 

asettaa kauheen isoja tavoitteita itselleen tai ryhmälle. (Mäntynen 2007.)
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Kokemuksellisen  oppimisen  kehittynein  tapa  on  kriittinen  tiedostaminen,  joka  on  yhteyksien 

luomista henkilökohtaisen kokemuksen ja eettisen todellisuuden välille. Ryhmäläisen kokemuksilla 

on  laaja  vaikutus  myös  yhteiskunnan  sosialisaatioon  ja  kriittinen  lähestymistapa  ohjauksessa 

merkitsee  sitä,  että  ryhmäläinen  alkaa  ratkaista  ongelmia  omiaan.  Kriittisreflektiivisiä  taitoja 

opitaan silloin, kun päähuomio on oman oppimisen tavassa eli siinä mitkä ovat oppimisen ehdot ja 

edellytykset. (Ojanen 2001, 110.) 

5.3.5  Läsnäolo ohjaustilanteessa ja sosiaalinen pelisilmä 

Tutkimusprosessin aikana  jouduimme  laajentamaan näkemystämme  itse  tutkimusongelmastamme. 

Meitä  alkoi  kiinnostaa  myös  kunkin  ohjaajan  oma  maailmankuva  ja  ajatusmaailma,  sillä 

huomasimme, että ohjaaja ohjaa aina koko persoonallaan. Ammattiohjaajamme eivät ohjanneetkaan 

ryhmää  tietyllä  samalla  hyväksi  havaitulla  tyylillä,  vaan  yhteistä  ohjaajillamme  oli  se,  että  he 

näyttivät osaavan reagoida muuttuviin tilanteisiin empaattisesti, nopeasti  ja tehokkaasti. Mietimme 

pitkään  miksi  tätä  ohjaajan  taitoa  voisi  kutsua.  Työpaikallani  eräs  kollegani  kuvaili  vanhaa 

työntekijää hyväksi  ja ammattitaitoiseksi  työntekijäksi: ”Sannan pystyy  laittamaan mihin tehtäviin 

tai  paikkoihin  tahansa. Hän on  niin  reipas,  että  hän  pärjää  aina  hankalissakin  tilanteissa.  Ikinä  ei 

mene sormi suuhun.” Mietimme millä sanoilla tätä ohjaamisessakin tärkeää ominaisuutta, ohjaajan 

usein  tietoisestikin  käyttämää  menetelmää  voisi  kuvata.  Mieleemme  tulivat  sanat  joustavuus, 

tilanneherkkyys, sosiaalinen pelisilmä, tilanneintuitio ja toimintaintuitio. 

Ensinnäkin  että  seuraat  sitä  ryhmää  että  kun  sä  teetät  jotain  että  minkä  näkösiä  ne 

alkaa olla,  et  jos  ne on kauheesti  alkaa naama pu nottaa ni  täytyy  vähä höllätä. Että 

niinku laitoin tässä että pitää sillä tavalla olla niinku joustoa ja tuntosarvia koko ajan 

esillä, että sä pystyt muuttamaan sitä tunnin sisältöä siitä mitä sä olit niille suunnitellu. 

Ettei  vaan kirjaimellisesti  ja orjallisesti  seuraa sitä, kun mä oon nyt  tän  tehny ni me 

kans näin mennää  vaik  se ei menis  niille millää  tavalla  läpi millään  tavalla. Et pitää 

niinku sillä tavalla olla semmosta mukautumiskykyä mun mielestä. (Paananen 2007.) 

Sit on semmosia ryhmiä, joissa ei just kannata ruveta temppuja tekemään eli sillon on 

parempi  antaa  olla,  antaa  ihmisten  olla  ja  katella  ja  sit  kun  tulee  jokin  kohta,  tulee
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jokin  sellainen  kohta,  johon  voi  mennä  niin  sit  siihen,  koska  siitä  se  sit  lähtee. 

(Korhonen 2007.) 

Tietyllä  tapaa  tällainen  joustavuuden,  mukautumisen  ja  tilanneherkkyyden  taito  on  persoona  tai 

luonnekysymys,  sillä  kuten  muutama  haastattelemamme  ohjaaja  totesi,  kaikista  ei  vaan  ole 

ammattiohjaajiksi. 

Voi  totta  kai  kehittyä,  mutta  kyllä  siinä  joku  semmonen  omaan  luonteeseen  sopiva 

asia täytyy olla. Koska joskus ne hakee semmosia valmentajia taikka ohjaajia, jotka ei 

kerta kaikkiaan osaa sitä hommaa hoitaa. Sitten ne joko menettää hermonsa tai… Joka 

tapauksessa niiden ura jää melko lyhyeksi yleensä. (Järvenpää 2007.) 

Vaikka  ohjaajat  mainitsevat  tämän  tietyn  toimintaintuition  olevan  toisaalta  luonnekysymys, 

ymmärtävät  ja  mainitsevat  he  kuitenkin  myös  kokemuksen  merkityksen.  Heille  itselleen  tuo 

kokemuksen  tuoma  taito  on  todennäköisesti  osittain  tiedostamatonkin.  Ulkopuolisen  tutkijan  on 

tuota  taitoa  kenties  helpompi  analysoida  ja  osoittaa  sormella.  Toki  myös  kymmenien  vuosien 

ohjauskokemus,  muihin  ohjaajiin  itsensä  vertaaminen  tai  omiin  aiempiin  kokemuksiinsa 

vertaaminen auttaa jäsentämään tätä taitoa. 

On  oppinu  sitä  ryhmän  hallintaa  ja  ryhmän  ohjausta.  Ja  on  oppinu  sitä 

vuorovaikutusta. On oppinu kuuntelemaan sitä lasta. Et ei ole niin sitä määräämässä, 

et miten mennään. Et ei pidä niin  tiukasti  niistä ohjaksista kiinni. Et nyt uskaltaa  jo 

vähän  löysätä  –  antaa  vähän  väljyyttää.  Antaa  sille  jollekin  hetkelle  siinä 

tuntitilanteessa aikaa enemmän. Et jos nyt joku juttu jäi pois siitä tuntisuunnitelmasta, 

niin  mitä  sitte.  []  Voit  siinä  tilanteessa  improvisoida.  Ei  aina  niin,  että  kaikki 

tapahtuu niin, kun mä oon suunnitellu. Vaan mä huomaan, et  ”aaaa,  nyt  täs  tapahtu 

joku prosessi, jatketaas tästä”. Tai ”otetaaski hei niin, nyt mä kekkasinkin yhen kivan 

jutun”. Sen tässä vuosien mittaan on oppinu, et kyllä lapsia täytyy arvostaa ihmisinä, 

eikä  pieninä  lapsina,  joille  jotakin  herttasta  söpötetään.  Vaan  pitää  olla  tavoitteita 

työllä. Ja silti se tavoitteellisuus voi olla kivaa. (Salo 2007.) 

Edellä esiteltyyn lainaukseen viitaten nouseekin kysymys, onko tämä koko luvussa käsittelemämme 

teema –  joustavuus  ja  tilanneintuitio  –  juuri  iän  ja ohjauskokemuksen karttuessa esiin  nouseva  ja 

kehittyvä  taito.  Mukautumisen  ja  joustavuuden  edellytyksenä  ohjaustilanteessa  on  ohjaajan  sekä
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henkinen  että  fyysinen  läsnäolo,  tilanteessa  vahvasti  eläminen  ja  ohjattavien  sekä  verbaalien  että 

nonverbaalien  viestien  havaitseminen  ja  tulkitseminen.  Samaan  taitoon  liittyy  vahvasti  myös 

epävarmuuden sietämisen taito, joka sekin vahvistuu iän ja kokemuksen myötä. 

Varmuutta on saanut kokemuksesta, että millä kaikilla eri tavoilla voikin olla. Voi olla 

siis hyväkin suunnitelma, mutta ryhmän kohtaamisessa aistiikin, että suunnitelmaa ei 

voi  toteuttaa.  Se  on  just  niitä  kaikkein  turhautuneimpia  asioita  mitä  voi  olla.  Olet 

tehnyt mielettömän työn ja sit ei. Pitää kyl tietää mitä tekee eli sit pitää olla varmuutta 

myös  siitä,  että  tekee  toisin.  Muuttaa  yllättäen  suunnitelmaa  ja  sit  vaan  menee 

eteenpäin. (Korhonen 2007.) 

Joka  tapauksessa  kaikille  ohjaajillemme  on  yhteistä  se,  että  he  osaavat  toimia  muuttuvissa 

ohjaustilanteissa  toimivalla  ja  rakentavalla  tavalla.  Heillä  on  tietty  ehkä  tiedostamatonkin  tapa 

pärjätä  hankalissa  ohjaustilanteissa  menettämättä  tilanteen  hallintaa.  Ammattiohjaajiemme 

vastauksista  välittyikin  tietty  pragmaattinen  perusvire.  Käytännön  ohjaustilanteissa  he  eivät  ehkä 

mieti  syvällisesti,  mikä  on  ohjaustilanteen  päämäärä  ja  mitkä  arvot  taustalla  vaikuttavat,  vaan 

ryhmänkohtaamistilanteessa  ohjauksen  arvot  määrittyvät  pitkälti  käytännön  tekemisessä. 

Pragmaattisessa  ohjausfilosofiassa  korostuu  kokemus  ohjaamisen  välineenä  sekä  ohjaajan  että 

ohjattavan  näkökulmasta.  Kokemus  toi  taitoja  tähän  joustavaan  toimintaan  muuttuvassa 

ympäristössä. 

5.4  Ohjausprosessi 

Tässä  luvussa  tarkastelemme  ohjaamisen  konkreettista  prosessia,  jolla  tarkoitamme  karkeasti  sitä 

jatkumoa,  jolloin ohjaaja aloittaa yksittäisen ohjauskerran suunnittelun, toteuttaa sen ja jälkikäteen 

arvioi. Jo aiemmin käsittelemämme maailmankuvan, ohjausfilosofian ja ohjaajan toiminnan teemat 

vilahtelevat  eri  kohdissa  prosessia.  Tässä  luvussa  ne  saavat  paikkansa  ohjaamisen  lineaarisessa 

prosessissa. Toki ohjaus  ja ryhmäprosessiin liittyy myös useita päällekkäisiäkin prosesseja (Lairio 

&  Penttinen  2005,  110),  jolloin  niille  on  vaikea  antaa  paikka  kuvaamallamme  jatkumolla.  Tässä 

luvussa olemme kuitenkin halunneet  ikään kuin kaavamaistaa tuon moniilmeisen  ja monitasoisen 

prosessin – vangita sen dynaamisen luonteen hetkeksi staattiseksi.
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Myös  haastateltavamme kuvasivat  ohjauksen  prosessin  hyvin moniilmeisenä.  Siitä  puhuttiin  niin 

lineaarisena jatkumona kuin spiraalimaisena liikkeenäkin. Kaikissa haastatteluissa ilmeni kuitenkin 

prosessin  dynaamisuus.  Prosessi  ei  ole  kuvattavissa  palapelin  palasina  tai  staattisena  kuviona. 

Ohjausprosessi on ajassa liikkuva ja muotoutuva, muuttuva ja hetkessä elävä. Sen alkua tai  loppua 

on  vaikea  hahmottaa  tai  osoittaa.  Mutta  se  ei  tutkimuksemme  kannalta  liene  tärkeääkään. 

Tärkeämpää  on  havainto  dynaamisuudesta  sekä  siitä,  että  alun  ja  lopun  välillä  on  tapahtunut 

muutos. Prosessi on myös kasvun prosessi niin ohjattavien kuin ohjaajienkin kannalta. 

Se  muutoshan  on  se  mikä  siinä  on  pysyvää  eli  siis  se,  että  jos  ohjausprosessi  on 

onnistunut,  niin  siinä  tapahtuu  jotakin,  se  ajatus  siitä,  että  tilanne  ei  voi  olla  sama 

ennen ja jälkeen ohjauskerran. Jotakin siis muuttuu siinä matkalla. (Mäntynen 2007.) 

Prosessi  etenee  usein  tuttujen,  hyväksi  havaittujen  käytänteiden  mukaisesti,  sillä  tutkimukseen 

osallistuvat  ohjaajat  ovat  kaikki  ammattilaisia,  joilla  on  vuosien  kokemus  erilaisista  ohjaustöistä. 

Jokaisella  on  takataskussaan  joukko  menetelmiä,  pussillinen  taitoa  ja  vuosien  kokemus,  joilla 

yllättäväkin prosessin aikana eteen tuleva tilanne on hoidettavissa. Vaikka tutut rutiinit ovat hyväksi 

–  varsinkin  pienten  lasten  kanssa  työskennellessä  –  korosti  jokainen  ohjaaja  myös  uudistumista, 

itsensä kehittämistä, jopa itsensä yllättämistä ja haastamista. 

Että se aina alkaa  sillä. Se tulomusiikki. Ja tää pupun herätys. Ja sit se ensimmäinen 

kontakti lapsiin. Tavalla tai toisella – muu kontakti. Et lapset oppii siihen rituaaliin. Et 

sit se on NIIN helppo jatkaa sitä vuodesta toiseen. Jos lapset vuodesta toiseen käyvät. 

Ja  sit  siitä pikkuhiljaa  lähetään,  et mikä  se oli  se  tämän päivän  juttu –  tai useampia 

juttuja.  Ja  yksi  asia  tehdään  kerrallaan.  [] Mut mitä  vanhemmaks  tuut,  niin  sen… 

Ehkä siinon sekin ajatus, et tietää, etten mä enää kauaa tee tätä. Nii nyt ois kiva tuota 

jotenkin  tota  idealisoida niinkun  sitä, mikä olis  se  paras  tapa  tehdä. Taikka kokeilla 

jotain  sellasta  mitä  et  oo  koskaan  tehny,  et  miten  se  toimii.  Et  on  tää  sillä  tavalla 

haasteellista koko ajan. (Salo 2007.) 

Prosessin  kuvaaminen  spiraalimaisena  antaa  enemmän  mahdollisuuksia  hahmottaa  prosessin  eri 

osien  saumatonta  liittymistä  toisiinsa  tai  limittymistä,  sillä  useinkaan  ei  voida  sanoa,  missä  raja 

esimerkiksi  arvioinnin  ja  seuraavan  kerran  suunnittelun  välillä  menee.  Lineaarinen malli  on  toki 

looginen  ja kuvaa suunnittelun, kohtaamisen  ja arvioinnin  vaiheita konkreettisesti, mutta se  tekee
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liian suoraviivaisen jaottelun prosessin kulkuun. Raja – jos sellaista ylipäänsä eri vaiheiden välillä 

on – on häilyvä, liukuva ja muuttuva. 

Mulla  on  jotenkin  ollut  se  spiraaliajatus  ja  kun  olen  yksilön  kasvua  ja  kehitystä 

miettinyt  niin  mun  on  helppo  ajatella  omaa  elämääni  niinku  sillä  tavalla,  et  just  et 

miten asiat menee, miten kasvaa, kehittyy, muuttuu. Mähän  tajusin, et hyvänen aika 

sehän  sopii  niinku  tähänkin  ohjausprosessiin  ja  ryhmäprosessiin.  Et  sehän  menee 

aivan  samalla  tavalla.  Ja  kun  on  niinku  kyse  ihmisistä  niin  että  ihan  sama  juttu. 

(Mäntynen 2007.) 

Se  voi  olla  esimerkiksi  sellanen  spiraalin  tyyppinen,  jossa  on  välillä  hyvin  ohkasia 

lankoja välillä vähän vahvempia. Ja sit siellon välillä semmonen vähän voimakkaampi 

pyörre välillä. Ja sit se taas diminuendo… päättyy hiljasuuteen. Joku tän tyyppinen. Ja 

tietysti  jos ajattelee  väritystä, niin  se  lähtökohta on hyvin  semmonen vaaleansininen 

esimerkiksi. Ja sitte alkaa tulla sitä hehkua  ja väriä. Ja välillä on  joku suvanto taas – 

vaaleanvihreä  tai  vastaava.  Ja  taas  on  joku  huipumpi  myllerrys.  Ja  sitten  taas 

seestyminen. (Salo 2007.) 

Tässä  tutkielmassamme  kuvaamme  vaiheita  kuitenkin  kolmena  toisiaan  seuraavana  palasena,  eri 

alalukuina, jotta lukijan on helpompi hahmottaa tekstiämme. 

5.4.1  Suunnittelu 

Ammattimaiseen  ohjaamiseen  kuuluu  keskeisenä  osana  tulevan  toiminnan  suunnittelu.  Kuten 

spiraalimaiseksi  kuvaamamme  ohjausprosessin  muutkin  vaiheet,  myös  suunnittelu  on  vaikea 

määritellä  täysin  erillisenä  osanaan.  Myös  suunnittelun  keston,  ajallisen  määrittämisen 

haastateltavat  kokivat  hankalaksi.  On  vaikea  sanoa,  kuinka  paljon  aikaa  kuluu  yhden  yksittäisen 

kohtaamiskerran  suunnitteluun,  sillä  silloin  pitäisi  osata  vastata  ensin muihin  kysymyksiin. Mistä 

hetkestä  suunnittelu  alkaa?  Mitä  kaikkea  siihen  loppujen  lopuksi  kuuluu?  Missä  hetkessä 

kohtaamisen jälkeinen arviointi muuttuu seuraavan kohtaamisen suunnitteluksi? Onko kohtaaminen 

erotettavissa  suunnittelusta  ja  arvioinnista  sillä,  että  kohtaamisessa  ryhmäläiset  ovat  fyysisesti 

läsnä? Ryhmäläiset ovat  toki  läsnä suunnittelu  ja arviointivaiheissakin, mutta  läsnä vain ohjaajan
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mielikuvituksessa  ja  ajatuksissa.  Jokainen  yksilö  on  läsnä.  Ja  yksilöt muodostavat  ryhmän,  jonka 

ohjaamisen suunnitteluun jokainen yksilö vaikuttaa. 

Se ei ole sellainen suoraviivainen homma, että se alkais ja menis näin ja näin ja näin, 

vaan kun kyse on spiraalista, kasvun prosessista niin  siihen tavallaan sisältyy kaikki; 

koko  ryhmä on mukana,  läsnä  siinä  suunnittelussakin. Vaikka  se  olisikin  vaan mun 

päässä… (Mäntynen 2007.) 

Kokenut ohjaaja on luonut rutiininsa myös tähän kohtaamista edeltävään ja usein ”näkymättömään” 

työhön.  Suunnitteluun  kuluu  paljon  aikaa,  vaikka  mitään  konkreettista  ei  tapahtuisikaan. 

Suurimman  osan  ohjauksen  suunnittelusta  ohjaaja  tekee  omassa  päässään:  pohtii  ja  puntaroi  eri 

vaihtoehtoja, käy läpi kuvitteellisia ohjaustilanteita eli ikään kuin visualisoi tulevan kohtaamisen ja 

laittaa  sitten  paperille  asioita,  joita  kokee  tärkeäksi.  Tapoja  on  hyvin  erilaisia.  Yksi  suunnittelee 

hyvin  tarkkaan  yksittäisen  ohjauskerran  paperille  ja  noudattaa  suunnitelmaansa  hyvin  tarkasti. 

Toisen  suunnitelma  on  hyvin  samantapainen,  mutta  todellisessa  kohtaamistilanteessa  hän  saattaa 

hylätä  suunnitelmansa  osittain  tai  kokonaan  ja  elää  hetkessä.  Yksi  ohjaaja  miettii  kohtauskerran 

kulkua  päässään  vuorokausien  ajan.  Toinen  syventyy  omaan  suunnittelun  maailmaansa  vaikkapa 

bussimatkan  ajaksi  matkalla  kotoa  töihin.  Tarkoituksemme  ei  ole  ollut  osoittaa,  että  tietty 

suunnittelutapa  olisi  paras  tai  ainoa  mahdollinen.  Jokaisella  ohjaajalla  on  omat  tapansa,  usein 

vuosien  varrella  toimiviksi  ja  kyseiselle  ohjaajalle  sopiviksi  todettu.  Hyvällä  ohjaajalla  on  niitä 

pussillinen  takataskussaan  erilaisten  ryhmien,  erilaisten  tilanteiden  ja  erilaisten  puitteiden  varalle. 

Kenties tärkeämpää kuin erilaisten suunnittelutapojen vertailu onkin huomata, että tapoja on monia 

mahdollisia. Tärkeää on myös ymmärtää, että suunnittelu on tärkeä – ellei tärkein – osa ohjauksen 

prosessia.  Se  vaatii  koulutusta  ja  käytännön  kokemusta  samalla  tavalla  kuin  ryhmäläisten  kanssa 

toimiminenkin. 

No tunneissa se  (suunnittelu)  tarkottaa  sitä,  et –  jos pitää perustunteja – niin ei mun 

tarvi… Et mä valmistelen sen siinä puolen tunnin bussimatkan aikana. Et mullon niin 

paljon  sitä  liikettä  niinkun  varastossa,  että  minkälaisia  harjoitteita  on  ja  ruvetaan 

käymään läpi tätä. [] Pistän silmät kiinni. Ja sit ”tehdääs tällästä”. [] Mut sit noissa 

ohjauksissa keskittyy enemmän. Varsinkin noissa omissa jutuissa (omat koreografiat). 

Että  harjotusten  jälkeen  niin  on  pari  tuntia,  että  ei  tee  mitään.  Tuijottaa  yhteen 

paikkaan.  Sit  käy  sen  päivän  läpi.  Ja  ne  asiat  mitkä  puuttuu,  ne  yleensä  alitajunta 

tuottaa ne. Mut sitte valmistelee aina heti sen seuraavan päivän, et mitäs tehään taas.
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Et miten tää juttu… Kattoo sitä kokonaisuutta, sitä plaria tai synopsista, että mites me 

lähetään tota kohtausta. (Numminen 2007.) 

Suunnittelun  rutiineihin  tekee  poikkeuksen  syystä  tai  toisesta  haastava  tai  uusi,  vieras  ryhmä. 

Silloin ohjaaja joutuu paneutumaan asioihin eri tavalla. 

Tietyt  kurssiryhmät,  jossa  on  tietyllä  diagnoosilla  olevia  ihmisiä,  teettää  kyllä 

enemmän töitä ja silti voi olla melkoisia yllätyksiä. Ihminen paperilla on ihan eri juttu 

kuin että hän on tässä. (Korhonen 2007.) 

Useimmissa  ohjaustilanteissa  varsinkin  kokeneempien  ohjaajien  kohdalla  aikapaine  ja  erilaiset 

aikataululliset  ongelmat  vaikuttavat  siihen,  että  ohjaajat  työskentelevät  rutiinin  ja  aikaisempien 

käytänteiden pohjalta tai intuitiivisesti. Pitkän kokemuksen omaavalla ohjaajalla on kuitenkin vahva 

arvopohja  ja  ihmiskäsitys,  jotka kaikissa tilanteissa  luovat pohjan heidän kasvatusajattelulleen  ja  

filosofialleen  vaikuttaen  heidän  toimintaansa  myös  tiedostamattomalla  ja  intuitiivisella  tasolla. 

(Ojanen 2001, 13.) 

Sit jos ehtii niin voi käydä kysymässä ennakkoon jotakin tietoja, mut välillä ei ehdi ja 

ihan  viime  metreillä  saattaa  tulla  jokin  oleellinen  tieto  joka  vaikuttaa  koko 

kokonaisuuteen.  Sitä  sit  vaan  toimii  fiilispohjalta.  Se  jotenkin  perustuu  siihen 

kokemukseen. (Korhonen 2007.) 

Varsinkin tilanteessa, jossa ohjaaja kokee hermostuneisuutta esimerkiksi kireän aikataulun takia, on 

ohjaajan  oma  virittäytyminen  ennen  kohtaamistilanteen  alkua  erityisen  tärkeää.  Tällöin  kaikki 

ohjausta haittaavat tekijät olisi saatava mielestä pois,  jotta keskittymiskyky olisi hyvä. (Kopakkala 

2005, 115; Niemistö 1998, 79.) 

5.4.2  Kohtaaminen 

Kohtaamisella  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  sitä  vaihetta,  kun  ohjaaja  kohtaa  ryhmän. 

Ryhmäläiset ovat fyysisesti läsnä. Kohtaamisvaiheesta puhutaan kun hahmotellaan sitä koko aikaa, 

jolloin  ohjaaja  on  toiminnassa  ryhmänsä  kanssa.  Tämän  vaiheen  voi  jaotella  karkeasti  kolmeen
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osaan:  aloitus  eli  orientaatio  tulevaan,  keskiosa  joka  sisältää  varsinaisen  toiminnan  ja  lopetus  eli 

toiminnan lopettaminen. 

Kyllähän se  itse kohtaaminen  tietyllä kaavalla menee eli  siinä on  jokin aloitus esim. 

joku lämmittely…leikki tai  jotakin eli orientoidutaan tähän tilanteeseen. Ja sitten sitä 

toimintaosuutta on siinä keskellä ja sit jokin semmoinen päätös. (Mäntynen 2007.) 

Koko kohtaamisen ja ryhmäytymisen alkuvaiheessa ohjaajan tulee ottaa ryhmä haltuun, lämmitellä 

sekä  virittää  ryhmä  (Öystilä  2002,  95).  Tämä  edellyttää  aikaisemmin  mainitsemaamme  ohjaajan 

omaa  virittäytymistä  ryhmän  kohtaamiseen. Muutamien  haastateltaviemme  mielestä  kohtaamisen 

aloitukseen kuuluu olennaisena osana kertoa ryhmäläisille mitä tänään tapahtuu. He pitivät tärkeänä 

ikään  kuin  valmistaa  ja  orientoida  ohjattavia  tulevaan  toimintaan.  Se  luo  ryhmäläisille 

turvallisuuden  tunteen,  tiedon  siitä  mitä  heiltä  tänään  odotetaan.  Osa  ohjaajista  ei  pitänyt  tätä 

pohjustamista tärkeänä. He päinvastoin pitivät kertomatta jättämistä keinona pitää pientä jännitystä 

yllä.  Kertomatta  jättäminen  mahdollistaa  suunnitelman  hylkäämisen  kokonaan  tai  osittain.  Se 

mahdollistaa  hetkessä  elämisen  ja  intuitiivisen  toiminnan.  Se  pitää  kohtaamisen  koko  ajan 

liikkeessä. Myös hyvin pienten lasten kanssa toimiessa tällainen tulevan toiminnan selittäminen on 

turhaa – tosin toisesta syystä. 

Ei mun tartte puhua mitään sillon. Mä vaan laulan ja tuon ne esille. Ja siitä jatkan. Ja 

niin  edelleen…  Et  siis…  Tavallaan  niinku  semmosia  pienenpieniä  draamoja,  jossa 

ensin minä tarjoon lapsille jotakin ja sitten he tarttuvat siihen ja aloittavat toiminnan. 

Mihinkä suuntaan sitä  tietysti  ite  sitte ohjaajana haluankin  viedä. Et  siinä koko ajan 

säilyy  se  kiinnostus  siihen  asiaan.  Et  se  on  mun  mielestä  ryhmänohjaukses  alle 

kouluikäisten  kanssa  ihan  numero  yks.  Pelkän  puheen  tasolla  ei  tule  mitään.  Se 

vilistää  ohi  hilseen.  Se  ei  kiinnosta  lasta.  Et  sen  aktiviteetin  ja  kiinnostuksen 

säilyttäminen, niin sehän siinä on se kaikkein tärkein juttu. (Salo 2007.) 

Ohjaajan on luotava turvallinen sekä fyysinen että henkinen ympäristö ryhmän toiminnalle. Hänen 

tulee ikään kuin asettaa ryhmälle rajat tai luoda säännöt. Rajojen ja sääntöjen, turvallisen fyysisen ja 

henkisen  ympäristön  luominen  tapahtuu  myös  usein  jo  ennen  kohtaamisvaihetta,  mutta  niistä 

kertominen vasta ryhmän ensimmäisellä kohtaamiskerralla.
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Koko  kohtaamisvaihetta  aloituksesta  lopetukseen  leimaa  lähes  poikkeuksetta  aina  yhdessä 

tekeminen.  Ohjaajan  tehtävä  on  johdatella  tilannetta  eteenpäin  haluamaansa  suuntaan  –  joko 

tekemänsä  suunnitelman  mukaisesti  tai  tilanteen  vaatiessa  ryhmäläisiä  ja  heidän  sen  hetkistä 

mielialaa  ja  vireyttä  tunnustellen.  Hän  ottaa  joko  auktoriteetin  tai  kaverin  roolin  –  tai  vaihtelee 

roolejaan  kohtaamisen  kuluessa.  Hän  antaa  selkeän  ohjeistuksen  ja  pyytää  ohjattaviaan 

noudattamaan  sitä  tarkasti.  Tai  hän  antaa  ohjattavilleen  vapaat  kädet  suunnitella  ja  toteuttaa 

kohtaamisen  toimintaa  itse.  Hän  ottaa  vastuun  ja  antaa  sitä.  Hän  kannustaa  ryhmäläisiä  rajuun 

ponnistukseen ja rauhoittaa heidät hiljentymään. Hän antaa tilanteen hengittää. Hän antaa itsensä ja 

ryhmäläisten hengittää. Hän lähtee liikkeelle yksinkertaisen asian opettelulla ja kasvattaa yksi asia 

kerrallaan  uutta  vanhan  ja  jo  opitun  päälle.  Tai  hän  antaa  ryhmäläisille  ensin  kaiken  opetettavan 

aineksen  kerralla,  antaa  heidän  kokeilla  ja  kokea,  tunnustella  ja  innostua.  Hän  lähtee  vasta  sen 

jälkeen syventämään opeteltavaa asiaa pieni yksityiskohta kerrallaan. Olipa suunta kumpi hyvänsä 

pienestä  kasvattaen  tai  suuresta  kaventaen  huomaamme  jälleen,  että  yhteistä  kaikille  tavoille  on 

dynaamisuus. 

Et  mä  annan  oppilaitten  tehä  ensin  vähän  aikaa  paljon  kaikkee.  Et  niille  tulee  se 

sellanen  tunne,  et  täs  jotain  osataan.  Sit  mä  alan  niinkun  et  ”hei  ihan  oikeesti”.  Et 

aletaan niinkun syventää sitä opintoo, et mitä täs niinkun oikeesti tapahtuu. Koska sit 

jos mä lähen heti siitä yksityisestä, niin siiton vaikee motivoida ihmistä, niinku jotain 

jos tulee esimerkiks  jotain näyttelijää. Ni  se miettii sit koko ajan, et miten sen kädet 

on. Et  ku  se  ei  pysty  sitä  yhdistää mihinkää. Et kuhan  ne  (kädet)  siellä  nyt  (aluksi) 

jotenkinpäin on, ni sit voi alkaa sanoo, et kato sun ranteet roikkuu, et nosta ne ranteet. 

(Numminen 2007.) 

Kohtaamisvaiheen  aikana  ohjaajan  tulee  olla  valmis  ratkaisemaan  ryhmän  sisäisiä  konflikteja  ja 

vastaanottamaan palautetta ryhmältä (Öystilä 2002, 97). Ohjaajan tulee osata pitää ohjat käsissään 

ja  selvittää  mahdolliset  eteen  tulleet  ongelmat.  Yhtä  lailla  hänen  täytyy  osata  tilanteen  tullen 

vetäytyä auktoriteetin roolista ja antaa ohjattavien itse selvittää keskinäiset ristiriitansa. 

Oppinu  ehkä vanhemmiten  sillai,  että  jos  ryhmässä on  ongelma,  niin  ennen  sitä  otti 

aina  henkilökohtasesti  sen.  []  Pikemminkin  nykyään  on  paljon  analyyttisempi. 

”Aaaa,  täält  löyty  ongelma.  Mistähän  se  ongelma  joutuu?  Kuka  sen  saa  aikaan?” 

Harvemmin niitä on, mut sit on huomannu, et voi purkaa sen niin, että ”Hei onks teillä 

nyt  joku semmonen fiilis, et tässei  joku nyt oikeen toimi täs hommassa?” Sit  ihmiset
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alkaa  yleensä  puhuu.  Ja  sit  ei  siihen  puheeseen  kannata…  Siit  kannattaa  sillai… 

Zaaaaaaa  (perääntyy)  ja antaa niitten mennä Bam (yhteen). Ne  löytääkin  sit  ryhmän 

keskeltä  sen.  []  Et  ne  pistää  niinku  tavallaan  itte  ittensä  järjestykseen. Muutaman 

kerran mä oon ollut  todella otettu  itsestäni, kun  on osannu hoitaa ne kierolla  tavalla 

tollasen jutun. (Numminen 2007.) 

Ohjaaja voi saada hyödyllistä palautetta ohjaamisensa seurauksista myös havainnoimalla ryhmää ja 

arvioimalla sen ”näkymättömiä” tapahtumia. Ohjaaja voi arvioida, meneekö ryhmä kohti tavoitetta 

vai  estääkö  jokin  sitä.  Ohjaaja  voi  arvioinnin  tuloksena  muuttaa  ohjaustilannetta  tulevissa 

tapaamisissa. 

Tämän  tutkimuksen  haastatteluissa  korostuikin  ohjaajan  tietynlainen  herkkyys  muuttuville 

tilanteille ja niin sanotun sosiaalisen pelisilmän omaaminen. Tarkoitamme sillä näkyvimmin kykyä 

reagoida  kohtaamisvaiheen  aikana  tapahtuviin  yllättäviin  tilanteisiin.  Pääosa  tästä  ohjaajan 

herkkyydestä  ja  taidosta  käyttää  sosiaalista  pelisilmää  tapahtuu  kuitenkin  näkymättömästi.  Se  on 

tutkimusmateriaalia,  joka ei kuulu haastattelunauhalla  tai näy videolla. Se on tutkimusmateriaalia, 

jota havainnoiva tai osallistuva tutkija tuskin voi huomata, mutta tutkija tietää sen olevan olemassa. 

Se  tapahtuu  ohjaajan  havaintoina,  havaintojen  tulkintoina  ja  tulkintojen  vaikutuksena  ohjaajan 

toimintaan. Tuota taitoaan pystyy kehittämään ja se usein kehittyy kuin itsestään ohjauskokemuksen 

karttuessa.  Se  koostuu  tarkkaavaisuudesta,  valppaudesta  ja  ennen  kaikkea  ihmistuntemuksesta  ja 

empaattisuudesta.  Kuinka  toisesta  ihmisestä,  ryhmäläisestä  pystyy  aistimaan  toisen  ihmisen 

näkemykset  ja kokemukset  juuri hänen roolistaan  ja näkökulmastaan käsin? Empatia merkitseekin 

juuri myötäelämisen ja ymmärtämisen taitoa. Se on sekä ihmissuhdetaidoista että ohjaajan taidoista 

tärkeimpiä.  Pelkältä  tunnetasolta  (vrt.  sympatia)  päädymme  empatiassa  tiedon  ja  tunteen  tasolle. 

Nuo  tunne  ja  tieto  antavat  ohjaajalle  ikään  kuin  ohjeita  omaan  toimintaan  ja  sen  muuttamiseen 

oikeaan  suuntaan. Empatia  on  enemmänkin  prosessi  tai  tapahtuma kuin  persoonallisuuden  piirre. 

(Kalliopuska 1985, 5.) Sitä on mahdollista opetella, harjoitella  ja kehittää. Myös kasvatustieteilijä 

Satu  Öystilä  (2002,  113)  pitää  tällaista  tilanneherkkyyttä  yhtenä  ohjaajan  tärkeimpänä 

ominaisuutena – samoin kaikki haastateltavamme. 

Et pitää olla hirmu avoimena ja jotenkin tunnustella sitä mitä tässä nyt on. Ja vielä on 

mulla aika hyvin toiminut se semmoinen silmä, semmoinen vaisto et aina saa jostakin 

kiinni. (Korhonen 2007.)
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5.4.3  Arviointi 

Tutkimuksemme  ohjaajat  näkivät  myös  arvioinnin  tärkeänä  osana  ohjauksen  prosessia.  Usein 

arviointi  koettiin  ja  linkitettiin  osaksi  jo  seuraavaa  suunnitteluprosessia.  Arviointi  limittäin 

seuraavan kohtaamisen suunnittelun kanssa muodostaa  ikään kuin tuon mainitsemamme  jatkumon 

kahden  kohtaamiskerran  välillä.  Arviointi  mahdollistaa  pidemmän,  useammista  kohtaamisista 

koostuvan  ohjausprosessin  spiraalimaisuuden  ja  jatkuvuuden.  Ennen  kaikkea  ja  tärkeimpänä 

tehtävänään  arviointi  toimii  kuitenkin  kehittämisen  apuvälineenä.  Ohjaaja  arvioi  omaa  ja 

ryhmäläisten  toimintaa  toki  kohtaamisen  kuluessakin.  Harvoin  ohjaajalla  on  kuitenkaan 

kohtaamisen  aikana,  intensiivistä  keskittymistä  ja  läsnäoloa  vaativassa  tilanteessa  mahdollisuutta 

esimerkiksi  kirjoittaa  paperille  havaintojaan.  Jos  asiat  puolestaan  jättää  kirjaamatta  unohtuvat  ne 

helposti ohjaustilanteen hektisyyden laannuttua ja ohjaajan astuessa ulos työroolistaan. 

Että  jos mä en kirjoita silloin heti ylös tai mä en heti pysähdy sitä ajattelemaan niin 

seuraavalla kerralla mä joudun tietyllä tavalla aloittamaa alusta. Se vaatii multa paljon 

enemmän valmisteluun jos en ole tavallaan arvioinut edellistä. (Mäntynen 2007.) 

Kuten  suunnittelussa  myöskään  arvioinnissa  ei  ole  yhtä  ainoaa  oikeaa  tapaa  toimia.  Arvioinnin 

työkalut  ja  tavat  olivat  moninaiset.  Jokaisella  oli  omanlainen  tapansa  arvioida.  Yksi  käyttää 

suunnittelupaperiaan myös arviointipaperina lisäten siihen kommentteja. Toinen täyttää päiväkirjaa 

ja kirjoittaa heti ylös ketä oli paikalla, mitä tehtiin ja miten tämän kertainen kohtaaminen onnistui. 

”Sellaiset ensimmäiset  fiilikset. Haluan katsoa missä kohtaa olemme menossa  ja mitä seuraavalla 

kerralla  ja niin edelleen.”  (Mäntynen 2007.) Kolmas  istuu tilanteen  rauhoituttua  ja  yksin  jäätyään 

alas,  tuijottaa  seinää  ja  käy  päässään  läpi  kohtaamiskerran  hyvät  ja  huonot  puolet  ja  arvioi  niitä 

koko ohjauksen kontekstissa. 

En  pidä  mitään  päiväkirjaa  mikä  on  kyl  tosi  huono.  Eli  nyt  kun  olis  kaikki  se 

kirjoitettu tossa edessä  niin  vois kyl olla  todella mahtavaa. Sitä  vaan  ite makustelee 

pitkään et mitä se herättää ryhmäläisissä ne mun valintani. (Korhonen 2007.) 

Oli  arvioinnin  toteuttamisen  tapa  minkälainen  hyvänsä,  ohjaaja  arvioi  sekä  ryhmälle  asetettuja 

tavoitteita  että  niiden  toteutumista.  Hän  arvioi  yksittäisen  ohjaamiskerran  onnistumisia  ja 

epäonnistumisia.  Hän arvioi ryhmäläisten välisiä suhteita, yksittäisen ohjattavan sekä koko ryhmän 

kasvua ja kehitystä. Arvioidessaan edellä mainittuja asioita ohjaaja arvioi aina myös itseään ja omaa
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toimintaansa. Ohjaaja on olennainen osa ryhmää, eikä ohjaustilannetta ole olemassa ilman ohjaajan 

läsnäoloa.  Tavoitteellinen  ja  hyvä  ohjaaja  reflektoi  omaa  toimintaansa  läpi  ohjauksen  prosessin, 

mutta ennen kaikkea juuri arvioinnin vaiheessa. 

Kun on neljä ryhmää, niin ei millään enää muista, et hetkinen minkä ryhmän kanssa 

mitäkin ehdin tehdä. Vaan ne pitää kirjata heti. Sitten tietysti käyn sellasta arviointia – 

niinkun ennakkoonkin – et minkälainen ryhmä mulla on tulossa. Mitä mä sen ryhmän 

kanssa…  Minkälaisia  yksilöitä  siellä  on?  Mä  tiedän,  et  siellon  jonkun  kohdalla 

vaikeuksia  esimerkiks  tämmösessä  sosiaalisessa  kanssakäymisessä  muun  ryhmän 

kanssa. Tai opettajan on  vaikea ottaa häneen kontaktia. Miten mä  toimin? Ja  sit  sen 

tunnin  jälkeen,  niin  mä  pyrin  myös  jotenkin  käymään  läpi  sitä,  että  onnistuinko? 

Sainko mukaan sen lapsen,  jonka kiinnostusta oli vaikea herättää? Ja että miten tämä 

vuorovaikutus  toimi?  Ja  mitä  siellä  esimerkiks  tapahtu  sen  ryhmän  kesken?  Oliko 

kaksi  vierekkäin  istuvaa…  rupesivatko  keskustelemaan  keskenänsä  välittämättä  viis 

siitä,  että  mitä  muu  ryhmä  teki?  Tai  jotakin…  Et  kyllä  siinä  sellasta  prosessia  on 

käytävä. (Salo 2007.) 

Edellisessä  katkelmassa musiikkileikkikoulunopettaja  ja  pienten  lasten  ryhmänohjaaja Maija Salo 

kuvaa  tutkijan  kannalta  hyvin  hedelmällisesti  arvioinnin  ja  reflektion  prosessia  hänelle  tärkeiden 

kysymysten kautta – vaikka kuvaakin sitä tässä yhteydessä ehkä hieman harhaanjohtavasti sanalla 

prosessi. Reflektio on hedelmällisimmillään tärkeiden kysymysten esittämistä  ja niiden vastausten 

etsimistä.  Itsereflektio  on  eräänlaista  tutkiskelevaa  ja  kyselevää  vuoropuhelua  itsen  ja  toisten  eli 

ohjaajan  ja  häntä  ympäröivän  todellisuuden  kanssa.  Se  on  tehtyjen  havaintojen  ja  omien 

kokemusten  koettelua.  Se  on  keino  yhdistää  teoreettinen  ja  oma  henkilökohtainen 

uskomusjärjestelmä.  Reflektion  tavoitteena  on  oppia  tutkimaan  ja  tietoisesti  jäsentämään 

kokemuksiaan. Itsereflektio on parhaimmillaan omien uskomusten perusteiden tarkastelua, sillä kun 

ihminen  reflektoi  toimintaansa,  hän  selittää myös  omaa  intuitiivista  ymmärrystään.  Se  voi  johtaa 

uudenlaiseen  ymmärrykseen.  Perusedellytyksenä  kuitenkin  on,  että  ihminen  on  mahdollisimman 

avoin  sille,  mitä  itsestään  löytää.  On  kuitenkin  hyvä  muistaa,  että  reflektio  ei  ole  pelkästään 

ajattelua;  se  on  myös  tiedonhallinnan  keino,  jonka  päämääränä  on  oman  toiminnan  ja  sen 

merkitysten  ymmärtäminen.  Ohjaajan  reflektoidessa  kokemuksiaan  kohtaamisen  jälkeen  hänen 

itsestään  selväksi  tai  epävarmaksi  kokemansa  toiminta  tai  havainto  saattaa  avautua  aivan  uudella 

tavalla.  Arviointitilanteesta  voi  tulla  parhaimmillaan  syvällinen  ohjaajan  itsensä  tutkimus  ja
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löytämisprosessi tai matka ohjaajan omien ihmis, tieto, oppimis tai kasvatuskäsitystensä juurille, 

hänen oman maailmansa laidoille ja syvyyksiin. (Ojanen 2001, 71–77; TalvitieKella 2006, 25–26.) 

5.5  Ohjaajuuden kehittäminen 

Ohjaajan  käytännön  työssä  näitä  luvussa  5  erottelemiamme  tasoja  on  jopa  mahdoton  erottaa 

toisistaan  –  niitä  on  mahdoton  osoittaa  sormella.  Kuitenkin  ohjaajan  on  mahdollista  koettamalla 

hahmottaa  näitä  eri  tasoja,  reflektoimalla  itseään  ja  työtään  kehittää  taitojaan  ja  toimintaansa. 

Ohjaajan on mahdollista itsereflektion, tasojen erottelun avulla paikallistaa mahdollinen ongelma ja 

löytää itsestään ja työstään jotain aivan uutta. 

Reflektio on yksi opettajan ja ohjaajan ammatillisen kasvun pääelementeistä. Käsite pitää sisällään 

olettamuksen jatkuvasta inhimillisestä kehittymisestä ja oppimisen prosessiluonteisuudesta. (Ojanen 

1996, 51.) Reflektointi on tietoista ajattelua, joka on ohjaustilanteeseen tai tapahtumaan liittyvää, ja 

joka  voi  johtaa  uudenlaiseen  ymmärrykseen.  Se  on  keino  yhdistää  teoreettinen  ja  oma 

henkilökohtainen  uskomusjärjestelmä,  sillä  se  on  parhaimmillaan  omien  uskomusten,  arvojen  ja 

toiminnan perusteiden  tarkastelua. Reflektointi on syvällinen  itsensä  tutkimus  ja  löytämisprosessi, 

jossa  ohjaaja  yrittää  ymmärtää  omista  kokemuksistaan  tulkinnan  kautta  syntyneitä  merkityksiä. 

Ajattelun avulla ohjaaja voi oppia tutkimaan ja tietoisesti  jäsentämään kokemuksiaan. Kun ohjaaja 

reflektoi toimintaansa, hän selittää myös omaa intuitiivista ymmärrystään. (Ojanen 2001, 76–77.) 

Pohdimme  yhdessä  kuinka  ohjaajat  pystyvät  käytännön  tilanteissa  ilmentämään  omaa 

ohjausnäkemystään  ja  kehitystavoitteitaan,  sillä  oman  ohjauskokemuksen  myötä  tiesimme  sen 

välillä  olevan  hankalaa.  Ohjaaminen  toimintana  osuudessa  käsittelimmekin  sitä,  millä  tavoin 

ohjaajat  ilmentävät  ohjausfilosofioitaan  käytännön  tekemisessä.  Ajatuksen  tasolla  kaikkien 

ammattiohjaajiemme  kasvatus  ja  ohjausideologiat  kuulostivat  kadehdittavan  arvokkailta.  Kaikki 

osasivat kertoa miten ohjausprosessin kuuluisi mennä. Valitettava  tosiseikka on kuitenkin  se,  että 

ideaalimalli  ja  reaalitoteutus  ohjauksesta  eivät  välttämättä  kohtaa.  Ehkä  juuri  tämä  ajatuksen  ja 

käytännön toteutuksen välinen kuilu kuitenkin kannustaa ohjaajaa reflektoimaan omaa toimintaansa 

ja  kehittymään  itse  ohjaajana. Monet  haastateltavamme  kertoivatkin  jatkuvasti  analysoivan  omaa 

tekemistään  ja  kehittymistään,  jotta  he  pääsisivät  lähemmäs  mielessä  siintäviä  ryhmää  koskevia 

tavoitteita.
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Kyllä  mä  pyrin  siihen  (itsensä  kehittämiseen)  koko  ajan.  Se  tulee  sen  itseanalyysin 

kautta  et  sitä  kautta. Mä mietin  aina  että mikä on menny  hyvin  ja mikä huonosti  ja 

mitä täytyy korjata. Sitte mä testailen erilaisia asioita. (Järvenpää 2006.) 

Periaatteessa mä olen oikeastaan opiskellut koko ajan aina jotain, niin se on varmaan 

sellaista  tietoista  itsensä  kehittämistä.  Siis  joo,  no  mun  pointti  oikeastaan  koko 

elämästä  on  niinku  kehittää  itseään:  kasvu  on  koko  juttu.  Jos  asioita  tekee  samalla 

tavalla koko ajan, ei ole mieltä tehdä esimerkiksi tätä ohjaustyötä jos mä en koko ajan 

pyrkisi kehittymään ja kehittämään itseään…. Koulutuksen ja kokemuksen yhdistelmä 

on  mun  mielestä  ainut  tie  paremmaksi  ohjaajaksi  kehittymiseen.  Ei  niin  kuin 

pelkästään toinen vaan niin kuin molemmat. (Mäntynen 2007.) 

Kaikki haastattelemamme ohjaajat ovat vankan kokemuksen omaavia ammattilaisia, jotka eivät ole 

jämähtäneet  paikoilleen  tai  juuttuneet  rutiineihin.  Ohjaajana  kehittymisen  tärkeimmäksi 

oppimisväyläksi  muodostui  heidän  mukaansa  sekä  koulutus  että  kokemus  oppimistilanteista  ja 

tämän  kokemuksen  reflektointi.  Pelkkä  koulutus  tai  kokemuskaan  ei  kuitenkaan  yksinään  riitä 

kehittymisen  takeeksi.  Olemme  itse  sekä  ohjaajina  että  tutkijoina  täysin  samaa  mieltä 

haastateltaviemme  kanssa.  Ryhmäohjausprosessi  perustuu  kokemusperäiselle  oppimiselle,  sillä 

uuden  tiedon  rakentuminen,  eli  oppimisprosessi,  lähtee  liikkeelle  vanhan  tiedon  ja  kokemuksen 

pohjalta.  Tarvitaan  koulutuksen,  kokemuksen  ja  opitun  reflektointia  ja  muutosvalmiutta,  jotta 

ohjaajana voidaan kehittyä (Ruponen, Nummenmaa & Koivuluhta 2000, 165, 180). Reflektoinnin 

tavoitteena on tulla tietoiseksi muuttuneista asenteista, uskomuksista ja tiedosta koskien ohjausta. 

Siihen on tullut koulutuksen mukanaan tuomat asiat ja kokemuksen mukanaan tuomat 

asiat ja myös sit sitä ammatillisuutta ja aikuisuutta. Kokemus tuo varmuutta. Ja tietysti 

ne  ohjaajat,  joita  mulla  on  ollut,  on  vaikuttanut  eli  ei  pelkästään  ne  omat 

ohjauskokemukset vaan sitten se, että erilaiset ohjaajat ovat näyttäneet sen miten voi 

ohjata jne. Se vaikuttaa myös todella paljon, vaikka sitä ei ehkä osaakaan heti ajatella 

niin. (Mäntynen 2007.) 

Kehittyäkseen  ohjaajan  täytyy  ottaa  tietoinen  vastuu  omasta  tekemisestä  ja  ryhmäprosessin 

toiminnasta.  Jos  ohjaaja  tuntee,  ettei  ohjausprosessin  onnistuminen  tai  epäonnistuminen  ole 

riippuvaista hänen omasta  toiminnastaan,  sysää  hän  täyden  vastuun oppimisesta  ryhmän  jäsenille. 

Ylipäätään  toiminnan  tuloksien  selittäminen  ohjaajasta  itsestään  ulkopuolisilla  tekijöillä  ei  ole
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kaikkein paras hänen kehittymisensä kannalta. Ohjaajan on koettava, että hän pystyy vaikuttamaan 

ryhmän toimintaan omalla toiminnallaan ja omilla valinnoillaan. 

Kehittyminen  ja  oppiminen  tapahtuvat  aina  hyvin  yksilöllisesti. Oppimista  ei  synny  ilman  halua, 

kehittyminen  on  varmasti  vaikeaa,  jos  itse  olemme  sen  esteenä. Omat  aikaisemmat  kokemukset, 

joita tiedostamatta, intuitiivisesti saatamme sokeasti toistaa, eivät sinällään kasvata meitä ohjaajina, 

ellei  niitä  ole  reflektoitu  (Ojanen  2001,  18). Vanhoista  rutiineista  on  luovuttava  tarpeen  tullen  ja 

tukeuduttava  joustaviin  vaihtoehtoisiin  toimintamalleihin  (Jauhiainen  &  Eskola  1994,  161). 

Ohjaamista opitaan ja siinä kehitytään ohjaustyötä tekemällä, mutta todellisiin, eteenpäin meneviin 

tuloksiin ja uudenlaiseen työotteeseen tarvitaan vahvaa pohdintaa,  itsensä tulkitsemista ja päätöstä, 

halua kehittyä. Itsereflektion apuvälineenä voi käyttää esimerkiksi päiväkirjaa menetelmänä. Omien 

käsitysten pohtiminen ja niistä kirjoittaminen jäsentävät tällaista hiljaista tietoa, joka ohjaajalla on, 

mutta  joka  hänen  tulee  tiedostaa  kehittyäkseen  ryhmänohjaajana.  Päiväkirjaan  kirjoittaminen 

yksinäänkään  ei  tosin  välttämättä  vie  eteenpäin,  ellei  tuohon  päiväkirjaan  palaa  kerta  toisensa 

jälkeen ja reflektoi kirjoittamaansa sekä toimintaansa ennen kirjoittamista ja sen jälkeen. 

Ensinnäkin se, et mullon suunnitelma tässä vihossani,  jonka mä  joka vuos teen, vaik 

mä  voisin  aatella,  et mä oon  tehny 40  vuotta,  niin  kyllä mä  voisin  niinkun  jo  ottaa 

edellisen  vuoden  jutut.  Mut  et  mun  on  koko  ajan  seurattava  mun  suunnitelmaa,  et 

mullon  joka  tunti  tietyst  kirjotettu  tänne  –  et  mikä  se  mun  suunnitelmani  on.  Sit 

mullon  tämmönen  vuosisuunnitelma.  []  Sitten  kun  mä  rakennan  tät  tän  vuoden 

suunnitelmaa,  niin  mä  otan  sieltä  tietenkin  jotaki  samoja  juttuja  ja  uutta  sopivassa 

suhteessa. Mut et aika iso työ täytyy tehä ennakkoon. Et miten mä rakennan tän jutun. 

[]  Eli  paljon  joudun  niinkun  etukäteen  tekemään  sitä  suunnittelutyötä  ja  tunnin 

jälkeen vielä arvioimaan sen oman työni. Käyn sen aina läpi, et mitä ehdin tehdä, mitä 

en ehtinyt, miksi en ehtinyt… (Salo 2007.) 

Itsereflektiota  tukee  myös  muiden  ohjaajien  kanssa  keskusteleminen  ja  sitä  kautta  ajatusten 

vaihtaminen. Muiden käyttäminen peilinä  saattaa auttaa ohjaajaa  ymmärtämään paremmin  itseään 

ja omaa toimintaansa. 

Oman työn kehittämiseen…. eli siinä on ne omat luottohenkilöt, joiden kanssa käy ne 

omat keskustelut,  joiden kans on käynyt  jo vuosia,  jotka on ollut tärkeitä tässä oman 

työn kehittämisessä. (Korhonen 2007.)
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Tieto  ja  taito  toimia  oikein  ohjaajan  työssä  ei  lähde  enää  ajatuksesta,  että  tieto olisi  jotain  oman 

itsenä ulkopuolella olevaa. Tieto ja totuus ovat jotakin,  jota ohjaajan on lähdettävä etsimään myös 

omasta itsestään ja pysyttävä tutkimustehtävässään yhtä vahvasti kuin kuka tahansa tutkija. (Ojanen 

2001, 15–16.) Ohjaajan oma arvopohja ja ihmiskäsitys luovat pohjan heidän kasvatusajattelulleen ja 

filosofialleen  vaikuttaen  heidän  toimintaansa  tiedostamattomalla  tasolla  (ks.  Kuva  3.).  Jokaisen 

ohjaajan  toimintakulttuuriin  ja  tapoihin  vaikuttavat  ne  käsitykset  ja  uskomukset,  joita  pidämme 

tärkeinä  ja  joihin  uskomme. Usein  ohjaajalla  jo  on  nämä  teoreettiset  apuvälineet, mutta  ne  pitää 

tehdä tietoisiksi, kosketeltaviksi. Omien ihmis, tieto, oppimis tai kasvatuskäsitystensä pohtiminen 

on usein uusien  näkemyksien  ja uusien asiayhteyksien syntymä. Osa käsityksistä  ja kokemuksista 

on varmasti  jäänyt piileviksi. Niiden merkitystä ei  tiedosteta  tapahtumahetkenä,  joka on saattanut 

olla  hektinen  opetustilanne  –  esimerkiksi  ympärillä  20  lasta,  joista  jokainen  tarvitsisi  oman 

huomionsa.  Aikapaine  ja  erilaiset  ongelmat  saattavat  puristaa  niin,  että  ohjaajat  työskentelevät 

rutiinin ja aikaisempien käytäntöjen ja tavan pohjalta tai intuitiivisesti (Ojanen 2001, 13). 

Myös  haastatteluistamme  ilmeni,  että  mitä  enemmän  ohjaajan  työhön  liittyy  varsinaista 

ryhmäläisten  kohtaamista,  sitä  rutiininomaisemmin  ohjaaja  toimii.  Onnistuneen  ohjauksen 

edellytyksenä ovat kuitenkin toiminnan takana olevat teoriat, jotka ohjaajan pitäisi sisäistää. On siis 

hyvin tärkeää, että jokainen ohjaaja  niin aloitteleva kuin jo kokenutkin ohjaaja, on tietoinen niistä 

arvoista  ja  asenteista,  joita  tiedostamattaan noudattaa. Ohjaajan  on  tehtävä  itselleen  selväksi mm. 

millainen  on  hänen  ihmiskäsityksensä  sekä  hänen  näkemyksensä  oppimisesta,  opettamisesta, 

ryhmästä ja ryhmäprosessista. Nämä käsitykset muodostavat pohjan ohjaukselle. Niiden perusteella 

ohjaaja  pystyy  perustelemaan  toimiensa  tarkoitusperiä  sekä  itselleen  että  tarvittaessa  muille. 

(Lehtinen  1996,  40;  Öystilä  2002,  113.)  Käsitystensä  tietoisiksi  tekemistä  voi  myös  harjoitella 

oheisen kuvion avulla.
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Kuva 3. Ohjaajan työ – sisäistettyä pedagogiikkaa. (Ojanen 2001) 

Mitä pidempään ohjaaja on työtään tehnyt, sitä vankemmat nämä käsitykset ovat. Sitä vankemmat 

saattavat olla toimintatavat. Toisaalta vankka käsitys saattaa olla myös se, että käsityksiä ja oikeita 

toimintatapoja on monenlaisia. Esimerkiksi 40 vuoden kokemus ei voi olla kuulumatta ja näkymättä 

sekä ohjaajan puheessa että toimintatavoissa. 

Ja  mitä  vanhemmaks  tulee,  nii  sitä  kriittisemmäks  sä  tuut.  Seki  on  jännä  juttu.  Et 

sillon kun on ollu paljon  tunteja,  niin  sillon  et niin kriittisesti  siihen suhtaudu, vaan 

teet sen työs ja seuraavan tunnin rakennat sen pohjalle tietysti. Mut mitä vanhemmaks 

tuut, niin  sen… Ehkä siinon sekin ajatus, et  tietää, etten mä enää kauaa tee tätä. Nii 

nyt ois kiva tuota jotenkin tota idealisoida niinkun sitä, mikä olis se paras tapa tehdä. 

Taikka kokeilla jotain sellasta mitä et oo koskaan tehny, et miten se toimii. Et on tää 

sillä tavalla haasteellista koko ajan. (Salo 2007.) 

5.6  Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Olemme pyrkineet vastaamaan tutkimusongelmaamme, mitä ohjaaminen on,  tutkimusaineistomme 

pohjalta  kehittelemämme  kuvion  (Kuva  2.)  avulla.  Kuviomme  ohjauksesta  voisi  verrata  puun 

rungon poikkileikkaukseen. Kuten puun  rungossa näkyy ajan  tuomat kehät, vuosirenkaat,  samalla
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tavalla voimme vertauskuvallisesti hahmottaa ohjaamista. Mitä syvemmälle ohjaamisen maailmaan 

pääsimme,  sitä  enemmän  kerroksia  ohjausprosessin  ympärille  kertyi.  Mitä  kauemmin  ohjausta 

tutkimme ja yritimme ymmärtää, sitä laajemmaksi käsityksemme asiasta levisi. Kuviomme sisältää 

siis  sekä  abstraktin  tason  siitä,  mitä  ohjaaminen  on  (tai  mitä  sen  pitäisi  olla),  että  käytännön 

kuvauksen. Niin kuin puun vuosirenkaissa, ohjaamisen eri vaiheet eivät ole täysin selviä milloin ne 

vaihtuvat  vaan  ne menevät  osittain  päällekkäin.  Aluksi  tavoitteenamme  oli  luoda  tarkkaa  teoriaa 

ohjaamisen  prosessista  ja  kertoa  siitä,  miten  ohjaajan  tulisi  toimia  ohjaustilanteessa  ja  koko 

ohjausprosessin eri vaiheissa. Analysoidessamme aineistoamme tajusimme, ettemme pysty luomaan 

tiettyjä  tarkkoja  rakenteita  tai  ohjeita  ohjaajalle,  sillä  ohjaaminen  on  niin  laajaalaista  ja 

moniuloitteista  toimintaa. Näkemys  spiraalista,  puun  vuosirengas  mallista,  jossa  on  vaikea,  lähes 

mahdoton  erotella  milloin  jokin  vaihe  loppuu  ja  milloin  jokin  uusi  alkaa  kuvaa  mielestämme 

parhaiten sitä kaikkea missä ohjaamisessa on oikeasti kysymys. 

Ohjaaminen  on  prosessi,  jossa  ohjaaja  on  jatkuvassa  vuorovaikutuksessa  niin  koko  ryhmän  kuin 

siinä  olevien  yksilöidenkin  kanssa  silloinkin,  kun  ohjaaja  ei  välttämättä  ole  suorassa  kontaktissa 

ihmisiin  (esimerkiksi  suunnitteluvaiheessa.)  Löysimme  tiettyjä  lainalaisuuksia,  joiden  perusteella 

voimme  todeta,  että  riippumatta  ryhmän koosta,  iästä,  sukupuolesta  tai  ajasta,  ohjaaminen  ja  sen 

prosessi  etenee  tietyllä  tavalla.  Ohjausprosessiin  kuuluu  aina  ohjauksen  suunnittelu 

(suunnitteluvaihe), ohjauksen toteutus (kohtaamisvaihe)  ja ohjauksen arviointi (arviointivaihe). Eli 

jokin alkaa, jokin etenee ja jokin päättyy, vaikka selvää rajaa ei pystytäkään piirtämään. Alkutilanne 

on  aina  eri  kuin  lopputilanne; matkalla  tapahtuu muutos,  sillä  kysymyksessä  on  kasvun prosessi. 

Nämä  elementit  toistuivat  joka  haastatteluissa,  joskin  käytännössä  kukin  ohjaaja  toteutti  vaiheet 

omalla  persoonallisella  tavallaan.  Tavoitteeksemme  muodostuikin  luoda  ohjauksen  viitekehys, 

jonne  saisimme kaikki  tutkimustuloksemme mahdutettua. Niin  syntyi  kuviomme ohjauksesta.  Jos 

olisimme vain  listanneet asioita,  joita haastattelemamme ohjaajat  tekivät kussakin ohjausprosessin 

vaiheessa, olisi tutkimus mielestämme jäänyt kovin pinnalliseksi, sillä emme olisi peilanneet näitä 

ohjauksen  tapoja  laisinkaan  siihen  ajatusmaailmaan  ja  kulttuuriin,  josta  ne  syntyvät  ja  jota  ne 

ilmentävät.  Onhan  ohjaaminen  ja  ohjaajan  työ  aina  myös  aikaan,  kulttuuriin  ja  ympäröivään 

yhteiskuntaan sidottua. Mitä apua on ohjauksen teoriasta, jota ei lukija pysty kriittisesti arvioimaan? 

Mitä todellista ymmärrystä voi syntyä ohjaajan teoista, jos niiden taustaoletuksia (ohjausfilosofiaa, 

maailmankuvaa) ei ole kirjoitettu auki? 

Esittelemme ja avaamme kehittelemämme kuvion vielä kerran ja tarkemmin tutkimustuloksillamme 

täydennettynä (Kuva 4.).
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Kuva 4. Ryhmänohjauksen monikerroksisuus ja tasot sekä tasoille sijoittamamme teemat 

Sijoitimme  minän  ja  maailmankuvan  uloimmalle  kehälle.  Se  läpäisee  kuviomme  ja  ohjauksen 

kaikki kerrokset todellisuuden hahmottamisesta yksittäisiin käytännön tekoihin. Kaikki ohjaajamme 

puhuivat  tavalla  tai  toisella  kutsumuksesta,  kokemuksesta  ja  ohjaamisesta  jonkinlaisena 

elämäntapana.  Kaikki  ohjaajamme  olivat  kokeneita  oman  alansa  ammattilaisia  ja  juuri  kokemus, 

kutsumus ja elämäntapa toivat varmuutta toimia ammatillisesti kussakin tilanteessa. 

Toiseksi  uloimmalle  kehälle  sijoitimme  ohjausfilosofian,  joka  on  vahvasti  sidoksissa 

maailmankuvaan.  Päädyimme  kirjoittamaan  eri  ohjausfilosofioista,  jotka  kuuluivat  ohjaajiemme 

puheissa  ja  näkyivät  ohjauksen  käytännön  toteutuksessa.  Tässä  vaiheessa  jouduimme  toki 

tulkitsemaan  haastatteluja  vahvasti,  sillä  kukaan  ohjaajistamme  ei  suoraan  kertonut  toteuttavansa 

työssään  tiettyä  ohjausfilosofiaa.  Se,  että  niitä  ei  mainittu  ääneen,  kertoo  hyvin  siitä,  miten 

sisäänkirjoitettuja  ja  luonnollinen  osa  persoonallista  ohjausta  ne  ovat.  Löysimme  aineistostamme 

kuitenkin  selkeitä  viittauksia,  jotka  sidoimme  eri  ohjausfilosofisiin  perinteisiin.  Luvun 

ohjausfilosofiksi  teemoiksi  nousivat  ohjaus  vastuullisena  kasvatuksena,  tilannesidonnainen, 

elinikäinen ja tutkiva oppiminen, vuorovaikutus ja auktoriteetti ja niiden tasot.
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Kuviomme  toiseksi  sisimmälle kehälle  sijoitimme ohjaajan  toiminnan. Ohjaajan  toiminta koostuu 

konkreettisista  teoista  ja  menetelmistä,  joita  hän  tekee  ja  käyttää.  Toiminta  pohjaa  aina  ohjaajan 

maailmankuvaan,  arvoihin  ja  ajatuksiin.  Haastateltaviemme  puheista  välittyivät  heidän 

toiminnassaan käyttämät menetelmät, joita oli todella paljon. Välillä meidän oli myös vaikea erottaa 

mikä oli konkreettista toimintaa ja mikä ”vain” ajatuksen tasolla tapahtuvaa ohjausfilosofiaa. Luvun 

teemoiksi nousivat kuitenkin valmentaminen ja mestarikisälli menetelmä sekä innostava, tutkiva, 

joustava ja läsnäoleva toiminta. 

Sisimmälle  ympyrälle  sijoitimme  konkreettisen  ohjausprosessin. Ohjausprosessi  ei  ole  sama  kuin 

ryhmän  yksi  tapaamiskerta,  ryhmän  kohtaaminen,  sillä  siihen  kuuluvat  sekä  etukäteen  tehty 

suunnittelu,  itse  kohtaaminen  että  jälkikäteen  tehty  arviointi.  Vaiheiden  rajat  ovat  häilyviä  ja  ne 

limittyvät, joten varsin kuvaavasti haastateltavamme puhuivatkin spiraalista, liikkeellä olosta. 

Tapamme  hahmottaa  ohjaamista  esittelemämme  kuvion  avulla  on  siis  vain  yksi  vaihtoehto 

hahmottaa ohjaamista, siinä vaadittavia tietoja ja taitoja sekä kehittymistä ohjaajana. Tutkimustyön 

loppuvaiheessa  huomasimme,  että  se  oli  meidän mielestämme  kuitenkin  ainoa  tapa  saada  kaikki 

tutkimustuloksemme mahtumaan samaan kehykseen. Kuviomme voi  siltä osin olla ongelmallinen, 

että  sen  kaikki  kehät  eivät  ole  keskenään  yhtä  olennaisia  ryhmän  ohjauksen  käytännön  arjessa. 

Esimerkiksi kuvion uloimmainen kehä minä ja maailmankuva ei suoranaisesti näy ohjattaville, vaan 

on jotakin,  jonka varassa ohjaaja seisoo. Kuvaamme siis kuvion avulla sekä konkreettisia tilanteita 

että  abstrakteja  käsityksiä.  On  ollut  haasteellista  kuvata  näin  eri  tasolla  olevia  ilmiöitä  ja  asioita 

saman kuvion avulla. Uskomme, että tutkimustulostemme ansioina ovat lähinnä ryhmänohjaamisen 

kehysten  luominen  ja  monikerroksisuuden  määritteleminen,  kehysten  sisältämien  teemojen 

hahmottelu sekä ohjausprosessin määrittäminen. 

6.  Miksi teimme yhdessä? 

Ehkä  epävarmoina,  horjuvin  askelin  lähestyimme  tuota  näyttämöä,  jossa  lentopalloilija, 

nuorisotyönohjaaja  ja  viulunsoitonopettaja  kohtasivat.  Tilaan  astuminen  vaati  rohkeutta.  Se  vaati 

uskallusta ja kokeilunhalua. Se vaati meitä ryhtymään ohjaajiksi näytelmään, johon ei ollut valmista 

käsikirjoitusta – eikä edes ohjekirjaa. Se vaati keskustelua, keskustelua ja keskustelua, suunnittelua, 

suunnittelua  ja  suunnittelua,  aikataulutusta  ja  kalentereiden  selaamista.  Se  vaati  yhteisen 

ymmärryksen luomista, erilaisten ihmisten kokemusmaailmojen kohtaamista.
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Tuossa  näyttämöllä  emme  ole  olleet  enää  kolme  kasvatustieteilijää  tekemässä  ja  kirjoittamassa 

kolmella  tavalla  kolmea  gradua,  vaan  olemme  olleet  kolme  kasvatustieteilijää  tekemässä  ja 

kirjoittamassa kolmesta eri näkökulmasta yhtä gradua. Olemme olleet ohjaajia toinen toisillemme. 

Olemme olleet asiantuntijoita toinen toisillemme. Olemme olleet kannustajia ja kriitikkoja, hiostajia 

ja  tukijoita  toinen  toisillemme. Olemme  luoneet  yhdessä  näytelmän  juonta. Olemme  ratsastaneet 

toistemme siivillä – kukin vuorollaan, yhdessä ja erikseen. 

Meidän lähtökohtamme työtä aloittaessamme olivat ehkä normaalista poikkeavat. Ne saattoivat olla 

myös  toisistaan  poikkeavat.  Tärkeintä  kuitenkin  oli,  että  huomasimme  niiden  olevan  tarpeeksi 

yhtenevät,  kun  silmät  hehkuen  yliopiston  ravintola  Minervan  lounaspöydässä  huhtikuussa  2006 

suunnittelimme yhdessä tekemiseen ryhtymistä. Toki  lähtökohtiimme sisältyi annos opinnäytetyön 

suorittamista,  mutta  myös  annos  kokeilunhalua  sekä  itsemme,  ohjaajamme  että  tarkastajien 

haastamista, annos halua vaihtaa ryppyotsainen kirjojen pänttääminen hauskempaan tapaan ansaita 

opintoviikkoja,  annos  kunnianhimoa  ja  annos  tervejärkisyyttä.  Ehkä  juuri  edellä  mainitussa 

järjestyksessä. 

Haluamme pro gradu tutkielmamme loppuluvussa kirjoittaa niistä yhdessä tekemisen tavoista, joita 

me  kokeilimme  graduprosessimme  aikana  (luku  6.1).  Haluamme  kirjoittaa  oman  ja  ryhmämme 

toiminnan  reflektoimisesta.  Kukin  meistä  koki  prosessin  varmasti  erilaisena,  joten  jokainen  saa 

puheenvuoron  –  yhdessä  ja  erikseen  (luku  6.2).  Ehkä  tämä  loppuluku  on  samalla  terapeuttinen 

”kuinka  kaikki  lopulta  tapahtuikaan”  tilitys,  mutta  toivomme  sen  avaavan  myös 

tutkimustuloksiamme uudesta näkökulmasta. 

6.1  ”Kaikki tiet vievät sinne minne haluaa mennä” 

Toiset oppijat oppivat parhaiten  lukemalla,  toiset  tekemällä,  jotkut oppivat keskustelemalla,  jotkut 

kirjoittamalla.  Meidän  matkallemme  on  mahtunut  näitä  kaikkia.  Oppiminen  on  mielestämme 

parhaimmillaan  näitä  kaikkia  –  vuorotellen,  limittäin,  päällekkäin.  Olemme  saaneet  tehdä 

graduamme  tavalla,  joka  on  antanut  meille  opiskelijoina  ja  tutkijoina  arvokkaita  kokemuksia. 

Olemme  oppineet  tekemään  tutkivaa  työtä,  nykypäivän  työelämän  vaatimaa  tiimityötä  yhdessä. 

Omat ajatukset sekoittuvat toisten ajatuksiin ja ne saavat uuden merkityksen matkan varrella.
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Seuraavassa esittelemme muutamia meidän kokeilemiamme ja sitä kautta joko käyttökelpoisiksi tai 

kelvottomiksi  toteamiamme  tapoja  tehdä  tutkimusta  ja  kirjoittaa  tutkimustuloksista. Yrityksen  ja 

erehdyksen metodilla  tuli kokeiltua useampia,  eikä gradumme olisi  juuri  tällainen, ellemme olisi 

niitä  kaikkia  tapoja  kokeilleet.  Ehkä  tärkeimmäksi  yhdessä  tekemisen  tavaksi  työn  alku  ja 

keskivaiheilla nousi yhdessä keskusteleminen. Keskusteleminen vei meitä eteenpäin ja syvemmälle. 

Yksi tarttui toisen ajatuksiin ja kehitteli niitä pidemmälle. Toinen ratsasti hetken ajatuksella ja löysi 

siitä jotain johon tarttua ja kehitellä eteenpäin. Kolmas käänsi asetelman päälaelleen, kyseenalaisti 

koko keskustelun  ja  väitti  vastaan. Kun meillä  jokaisella  on  lisäksi  ohjauskokemuksia  eri  aloilta, 

tuntui  analyysivaiheen  teemoittelu  hetkittäin  turhauttavalta,  kun  jollakin  oli  aina  mielessä  myös 

poikkeus: ”hei eihän  toi päde  lasten kanssa  työskennellessä”. Keskustelu  tekemisen  tapana  tuntuu 

vielä  jälkikäteenkin  epämääräiseltä,  huojuvalta,  jatkuvasti  muuntuvalta  ja  eikäsinkosketeltavalta 

prosessilta,  jota  on  vaikea  pukea  sanoiksi.  Konkreettisempi  kirjoittaminen  –  joka  myös  on  ollut 

meille  yksi  ajattelun,  keskustelun  ja  analyysin  apuväline  –  on  ollut  helpompi  pukea  sanoiksi. 

Esittelemissämme  tekemisen  tavoissa  korostuukin  juuri  kirjoittaminen,  sen  prosessi,  sen  tuska  ja 

riemu.  Yhteisen  kirjoitustyylin  löytäminen,  erilaisten  tyylien  hyväksyminen,  toisen  tekstin 

kritisoiminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen olivat asioita,  joita meidän täytyi opetella 

osana tutkimustyötä. 

Kirjoittamisen  riemu.  Kirjoittamisen  tuska.  Sen  tunnistaa  olotilasta.  Tuliko  tekstistä 

hyvä  vai  ei.  Hyvänä  päivänä  olen  taivaassa.  Huonona  päivänä  koetan  kompensoida 

tuskaa tekemällä jotain muuta ”hyödyllistä”. Huonompia päiviä on enemmän. Omalle 

tekstilleen sitä vaan on tosi herkkä. Varsinkin sille tekstille, joka on syntynyt riemusta. 

Kirpaisee,  kun  joku  moittii.  Pikku  hiljaa  sitä  on  onneksi  oppinut  ottamaan  vastaan 

rakentavaa  kritiikkiä.  Hyvä  niin.  Siihen  on  ollut  pakko  totutella,  opettaa  itsensä. 

(TalvitieKella 22.1.2007.) 

Välillä kirjoitimme kukin omilla tahoillamme omaa tekstiä  ja sitten yhdistimme pätkät. Tämä ala 

asteelta tuttu palapelimalli  jätti  tekstin usein melko raa’aksi,  sillä kirjoitustyylejä  ja  ilmaisutapoja 

löytyi  kolme,  joskus  tuntui  että  useampiakin.  Palapelitekniikalla  kirjoitetut  kappaleet  ja  luvut 

vaativat aina yhtenäistämistä ja muokkaamista. Kuitenkin tälläkin tyylillä kirjoitettuja ja muokattuja 

kappaleita löytyy valmiista gradustamme. 

Toinen  tapa,  jota  myös  käytimme  nimenomaan  kirjoitusprosessin  alkupuolella,  oli  tekstin 

kierrättäminen. Käytännössä tämä tapa toteutui siten, että kirjoitimme kukin eri aiheista, eri lukuja,
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jonka  jälkeen  annoimme  toistemme  jatkaa  oman  tekstimme  työstöä.  Jo  aloitettuun  tekstiin  kukin 

jatkoi edellisen kirjoittajan aloittamia aiheita tai lisäsi edellisen kirjoittajan tekstistä mieleen tulleita 

uusia  teemoja.  Pyrkimys  oli  lisätä  myös  omien  haastateltavien  lainauksia  tarpeen  mukaan  ja 

tietenkin lisätä ja muokata teoriaa. Tekstien kierrättämisen tuloksena saimme suhteellisen valmiiksi 

työstettyä  ja esimerkkirikasta tekstiä. Tapa tuotti paljon  ja  jotakuinkin tasokasta tekstiä, mutta sen 

tuottaminen  oli  toisaalta  myös  hidasta  ja  haastavaa.  Huomasimme  myös,  että  meidän  oli  vaikea 

muuttaa toisen tekemän tekstin rakennetta, vaikka olisimmekin  itse  ilmaisseet asian eri  tavoin, eri 

järjestyksessä.  Suurten  muutosten  tekeminen  alkuperäisen  kirjoittajan  tekstiin  tuntui  hetkittäin 

toisen  varpaille  hyppimiseltä  ja  siksi  seuraavat  kirjoittajat  päätyivät  tällaisessa  tapauksessa  vain 

hienovaraisesti lisäilemään ja koristelemaan tekstiä. 

Kolmas  ja  samalla  ehkä  henkisesti  rankin  tapa,  oli  kirjoittaa  yhdessä  saman katon  alla.  Pidimme 

gradun  teon aikana vain kerran  tällaisen  tapaamisen,  jolloin olimme koko viikonlopun yhdessä  ja 

työstimme  yhdessä  samaa  tekstiä.  Vaikka  seura  ja  olosuhteet  olivat  mitä  parhaimmat,  tunsimme 

olomme  tämän  viikonlopun  jäljiltä  uupuneiksi.  Kenties  raskainta  oli  se,  että  uupumuksesta 

huolimatta  emme  sivumäärällisesti  juuri  edenneet.  Tosin  teksti  jonka  tuotimme  tuon  viikonlopun 

aikana, oli valmiiksi työstettyä, ”graduvalmista” tekstiä. Ehkä viikonlopun arvo ja pääpaino olisikin 

lopulta  pitänyt  mitata  jossain  muussa  kuin  tekstin  määrässä.  Ainakin  viikonlopun  tavoitteista  – 

jokaisen  omista  ja  meidän  yhteisistämme  –  olisi  pitänyt  etukäteen  keskustella  enemmän. 

Huomasimme, että tässä työtavassa jouduimme käyttämään paljon aikaa siihen, miten jonkun asian 

haluaisimme  ilmaista. Meillä kun näytti aina olevan saman pienenkin asian kirjoittamisesta kolme 

eri mielipidettä. Suuri määrä energiaa kului kenties myös  siihen, että pientäkin päätöstä tehtäessä 

toisten  läsnäollessa,  jokainen meistä  tunnusteli  toisten  oloa,  reaktioita,  haluja,  tarpeita  tai  arvoja. 

Yksin  tekstiä  työstäessä  joutuu  elämään  vain  itsensä,  omien  tunteidensa,  halujensa,  olonsa, 

tarpeidensa  ja  arvojensa  kanssa.  Silloin  jokainen  joutuu  tekemään  nuo  päätökset  vain  niiden 

pohjalta, yksin. Toki tuon viikonlopun aikana opettelimme myös toistemme tapoja työskennellä ja 

ylipäänsä  tuntemaan  toisiamme. Ehkä  suurin asia  ja  tuon viikonlopun  tulos oli,  että tiesimme  sen 

jälkeen,  mitä  halusimme  gradumme  suurin  piirtein  sisältävän.  Ensimmäinen  virallinen 

sisällysluettelo oli valmis. 

Neljäs  kirjoitustyylimme  oli  työstää  samassa  paikassa  yhtä  aikaa  kolmea  eri  tekstiä  ja  kierrättää 

niitä  heti  toisillamme.  Fyysisesti  samassa  paikassa  oleminen mahdollisti  sen,  että  toiselta  saattoi 

kysyä  tai  tarkentaa  epäselväksi  jäänyttä  asiaa  heti.  Tämä  tapa  oli  tekstimääräisesti  suhteellisen 

tuottoisa,  mutta  huomasimme  pian,  ettei  ajattelulle  ja  ideoiden  kehittelylle  jäänyt  nopeassa
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kirjoitustahdissa aikaa – toisten  läsnäolosta huolimatta. Ryhmän  läsnäolo  loi  jokaiselle positiivista 

painetta  luoda  tekstiä,  mutta  samanaikaisesti  paine  saada  jotain  nopeasti  valmiiksi,  ajoi 

kirjoittamaan hieman huolimattomasti. 

Joskus  kirjoitimme  kukin  eri  aihetta  samaan  aikaan,  mutta  eri  paikoissa.  Tämä  laskettakoon 

viidenneksi kirjoittamistavaksemme. Kirjoitimme siis kukin omaa tekstiämme omalla koneellamme 

eri  kaupungeissa.  Sovittu  aloittaminen  saattoi  tapahtua  esimerkiksi  kello  9  ja  esimerkiksi  kolmen 

tunnin kuluttua lähetimme toisillemme omat tekstimme. Jokainen piti oman pienen ruokataukonsa 

ja  iltapäivällä  sama  muutaman  tunnin  kirjoitussessio  toistui.  Myös  tämän  jälkimmäisen 

kirjoitusrupeaman päätteeksi  tekstit  lähetettiin  toisille. Tämäkin  tapa oli  tuottoisa,  sillä aikataulun 

asettaminen  ja  ryhmäpaine  auttoivat  meitä  selkeästi  tekstin  tuotossa.  Tämä  tapa  oli  kenties 

tehokkain  juuri  siihen  kirjoittamisen  vaiheeseen  jossa  olimme.  Toisaalta  kaikki  meistä  eivät  ole 

samanlaisia  kirjoittajia,  jotka  dokumentin  avattuaan  pystyvät  samantien  ja  kritiikittömästi 

tuottamaan paljon tekstiä – ainakin ellei aihealuetta ole tarkasti määritelty. Lisäksi  tällä tavalla oli 

vaikea  saada  valmiiksi  suurempia  kokonaisuuksia  ja  nähdä  työstettävän  aiheen  kokonaisrakenne 

kirjoittaessa.  Saimme  kuitenkin  aikaan  yksittäisiä  kappaleita,  joita  myöhemmin  jalostimme  siten, 

että saimme kappaleet sidottua keskenään toisiinsa. 

Edellä mainitsemamme  ja  kokeilemamme  tavat olivat  hedelmällisiä  ja  ehdottomasti  kokeilemisen 

arvoisia, mutta ne eivät myöhemmässä vaiheessa edesauttaneet kokonaisuuden  hallintaa  ja  tekstin 

yhtenäistämistä.  Lyhyehkön  kriisi  ja  turhautumisvaiheen  jälkeen  –  joka  väistämättä  tulee  eteen 

jokaiselle, teki sitten gradua yksin tai yhdessä – meille tuli paine saada gradumme valmiiksi ja tehdä 

loppuprosessille  selkeän  aikataulun.  Tämä  gradumme  kannalta  käänteentekevä  muutos  tapahtui 

eräässä  tapaamisessamme,  jolloin  päätimme,  että  yksi  meistä  toimii  tekstin  kokoajana  ja 

kokonaiskuvan hahmottajana. Kaksi muuta etsivät tarvittavaa teoriaa  ja  lisää taustakirjallisuutta ja 

tuottavat edelleen perustekstiä graduamme varten. Tuohon roolijakoon asti olimme kukin työstäneet 

tasapuolisesti eri  lukuja, eri  teemoja, eri osioita. Roolijako oli  selkeä  ja meitä  jokaista tyydyttävä. 

Itse asiassa  jokainen meistä oli kai  salaa toivonutkin tämänkaltaisen ratkaisun syntymistä. Meidän 

piti vain odottaa, että aika oli kypsä sen tekemiselle. Lopulta päätös syntyi kai siitä tarpeesta, että 

halusimme, että gradumme kerrontatyyli olisi sulavampaa ja ettei aina kirjoittajan vaihtuessa koko 

tyyli  vaihtuisi.  Halusimme  jättää  käsistämme  kokonaisuuden,  josta  ei  paistaisi  läpi  kolmen 

kirjoittajan tavat, tyylit ja mieltymykset.
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Käytimme koko työn ajan – tosin loppua kohden vähentyen – työalustana wikioppimisalustaa, jolle 

keräsimme gradun alkuajoista lähtien tekstejämme. Wikistä löytyi myös yhteinen keskustelupaikka, 

jossa  saatoimme  vaihtaa  ajatuksia  reaaliajassa  ja  säilyttää  kommentit  kaikkien  ryhmäläisten 

näkyvissä.  Wikissä  esimerkiksi  sovimme  tapaamisista  ja  kommentoimme  tekemiämme  tekstejä. 

Wikin  päätarkoitus  oli  kuitenkin  toimia  tekstipankkina,  jonne  saimme koottua  kaikkien  päivitetyt 

tuotokset. Tällöin  saimme aina omaan muokkaukseemme viimeisimmän  version  tietystä  tekstistä. 

Pitkään gradumme sisällysluettelo  ja  sisältö olikin vain wikissä. Edellä mainitun roolijaon  jälkeen 

wikityöalusta  ikään  kuin  menetti  merkityksensä,  kun  työalustaksi  tulikin  tekstin  kokoajan 

tietokone, jonka kautta kaikki päivitykset teksteihin tehtiin. 

6.2  Itsereflektio tutkijoiden työkaluna 

Kuten  edellä  jo  totesimme,  ihminen  ei  opi  ainoastaan  kiinnittämällä  huomionsa  menneeseen 

kokemukseensa, vaan mennyttä  ja oppimista on myös  reflektoitava. Ryhmässä  tuo reflektointi  ja 

oppimiskokemus  on  kaksitasoinen prosessi. Toisaalta  tietomme  ja  taitomme aiheesta  ja  ryhmässä 

toimimisesta  karttuvat,  mutta  samalla  kasvamme  myös  ihmisinä  ja  ryhmänä  (Antikainen  1996, 

254.) Parhaimmillaan oppimiskokemus avartaa  ihmisen maailmankuvaa  ja avaa toimintakulttuurin 

tai arvokäsitykset aivan uudella tavalla (Ruponen, Nummenmaa & Koivuluhta 2000, 181). Olemme 

tulleet pitkän matkan tämän parin vuoden aikana sekä tiedollisesti että taidollisesti, ihmisinä. Tässä 

luvussa käsittelemme ja reflektoimme – kronologisesti ja teemoittain – tutkimuspäiväkirjoissamme 

ja sähköpostikeskusteluissa esiin nostamiamme ongelmia. Olemme tietoisesti jättäneet tässä luvussa 

vähemmälle huomiolle analyysi  ja kirjoitusvaiheiden reflektoinnin, sillä näistä teemoista olemme 

kirjoittaneet jo laajemmin luvuissa 3 ja 6.1. Vaikka luku ja sitä myötä koko prosessimme vaikuttaa 

ehkä  ongelmakeskeiseltä  muutamia  valonpilkahduksia  lukuun  ottamatta,  täytyy  tässä  todeta,  että 

sitä se ei kuitenkaan ole ollut. Tämä harha johtunee siitä, että henkilökohtaiset tutkimuspäiväkirjat 

olivat  meille  välineitä  purkaa  ja  pohtia  nimenomaan  esiin  tulleita  ongelmia.  Toivomme,  että 

työstämme laajemmin välittyy se ideoinnin, uuden luomisen,  itsensä kehittämisen ja voiton riemu, 

joka suurimman osan matkasta kuitenkin kulki mukanamme. 

Koko  prosessin  alussa  keväällä  2006  koimme  epävarmuutta  siitä  voiko  gradua  ylipäänsä  tehdä 

ryhmässä. Tutkimme opintooppaita  ja kyselimme kasvatustieteen  laitoksen  henkilökunnalta onko 

tällaisesta  ryhmässä  tekemisen  tavasta  ennakkotapauksia.  Voiko  pro  gradu  tutkielmaa  ylipäänsä 

tehdä  ryhmässä?  Löydettyämme  opintooppaasta  lauseen  ”tutkimusprojektiin  kuuluva  tutkielma
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voidaan  laatia  myös  ryhmätyönä”  (Kasvatustieteiden  tiedekunta  opintoopas,  21)  huoahdimme 

helpotuksesta.  Kuitenkin  alkusyksystä  laudaturseminaarien  alkaessa  olimme  jälleen  saman 

epävarmuuden edessä. Koimme hetkittäin suorastaan epätoivoa: emmekö voikaan tehdä työtämme 

tällä innolla ja kunnianhimolla, joka meille on jo keväällä työtä suunnitellessamme ja kesän aikana 

tavatessamme kehittynyt; emmekö saakaan ohjaajan tukea; eikö ideamme olekaan hyvä ja toimiva. 

Vasta seminaariryhmää vaihdettuamme ja uuden ohjaajamme kanssa keskusteltuamme tiesimme ja 

tunsimme,  että  olemme  oikealla  tiellä.  Olimme  saaneet  sekä  hyväksynnän  että  oikeutuksen 

tekemisemme  tavalle  (Kiitos  Juha!).  Ensimmäisestä  graduseminaaritapaamisesta  lähtien  koimme, 

että  seminaarilaisten  ja  ennen  kaikkea  ohjaajamme  luoma  vapaa  ja  luova  keskusteluilmapiiri 

antoivat  meille  takaisin  sen  innon  ja  kunnianhimon  edetä  työssämme  tällä  ehkä  hieman 

poikkeuksellisella tavalla. 

Graduseminaarin  yhteinen  aloitus  päätalossa  oli  todella  karmiva  kokemus.  Voi  ei. 

Meneekö  kaikki  suunnitelmat  uusiksi?  …Vaihdamme  Juhan  ryhmään…  (Marttila 

13.9.2006) 

Nyt  tuntuu  hyvältä.  Mahtavalta  itse  asiassa.  Esiteltiin  ekassa  Juhan  graduryhmässä 

ideapaperimme. Porukka keskustelu ja tunnelma oli leppoisa ja odottava. Tästä tää työ 

todenteolla alkaa. Jess! (Marttila 28.9.2006) 

Koemme,  että  koko  prosessi  alkoi  siis  jo  keväällä  2006,  mutta  varsinaisesti,  käytännössä  itse 

tekeminen  alkoi  samana  syksyllä.  Jännitystä oli  ilmassa.  Prosessin  alkutaipaleen  epävarmuus  ajoi 

meitä  jatkuvasti  perustelemaan  tekemisiämme. Toisaalta  se  ajoi myös  epäilemään  tekemisiämme. 

Esimerkiksi  tuleva  kirjoitustyö  ja  edessä  olevan  prosessin  tuntemattomuus  tuotti  tutkimuksen 

alkuvaiheessa suurta tuskaa. 

Gradun  tekeminen  tavallaan  pelottaa,  koska  en  oo  ikinä  ollu  mikää  kirjailija  ja 

kirjottaminen  on  aina  ollu  yhtä  tuskaa.  []  Mua  on  ehkä  hiukka  ahistanu  se,  että 

ajattelen  etten  ole  hyvä kirjoittaja. Myös  se,  ettei  prosemma menny  erityisen  hyvin, 

häiritsee  tekemistä.  Silloin  ku  tuli  niin  toivoton  olo  sen  työn  kanssa.  Idea  oli  hyvä, 

mutta  toteutus  kusi  pahimman  kerran.  Toivon,  että  tällä  kertaa  työn  kehys  olis 

parempi. [] Jotenkii tuntuu hyvältä, ku saa edes jotain aikasiks. Oli kiva, ku jaettiin 

kaikille tehtävät, se helpotti huimasti hommaan ryhtymistä. Ajattelin jatkossaki antaa
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itelle aina päiväkohtasen tehtävän. Se vie eteenpäin ja helpottaa tän epävarmuuden ja 

kaaoksen kanssa kamppailua. (Pokki 22. & 23.11.2006.) 

Kirjoittamisen  epävarmuuden  lisäksi  myös  käsitteiden  hahmottaminen  tuntui  aluksi  hankalalta. 

Kamppalimme käsiteongelmien kanssa ehkä  liiankin kanssa. Toisaalta kysymys  saattoi olla myös 

tutkimuskysymysten  hahmottumattomuudesta  ja  tutkimusongelmien  nimeämisestä.  Näin 

jälkeenpäin  ajateltuna  itsestään  selvät  asiat  olivat  ehkä  liiankin  suuria  kompastuskiviä 

tutkimustyössämme.  Toisaalta  noiden  kivien  yli  piti  päästä,  jotta  saatoimme  ymmärtää 

tutkimusongelmaamme ja aihettamme paremmin. 

Keskustelimme  Tuulin  kanssa  siitä,  mitä  ongelmia  tulee  kun  haluaisimme 

mieluummin  tutkia  valmentajaa  ja  kapellimestaria.  Meitä  ei  siis  henkilökohtaisesti 

niin ohjaaja kiinnosta. Kuitenkin esim. valmentaja on samalla myös ohjaaja. Hän on 

myös  paljon  muuta  (motivoija,  kannustaja,  tiennäyttäjä,  tavoitteiden  asettaja, 

strategian  luoja  jne.)   Mietimme,  miten  tutkimusongelmamme  voisi  muotoilla,  jotta 

saisimme sisällytettyä siihen myös valmentajan ja kapellimestarin. Ensin tuli mieleen 

termejä  kuten  ryhmän  vetäjä,  mutta  emme  olleet  siihen  tyytyväisiä.  (Pokki 

15.10.2006.) 

Ymmärryksen tasomme aiheesta oli haastateltavien valinnan vaiheessa selkeästi jumittunut tiettyyn 

kehykseen,  josta  emme  päässeet  irti.  Emme  ”uskaltaneet”  valita  haastateltaviamme  ennen  kuin 

olimme aivan varmoja siitä mitä ja ketä olemme tutkimassa. Käsiteviidakko ja eri alojen käyttämät 

termit  samasta  asiasta  tuottivat  tuon  ongelman  siitä  kuka  ja  mikä  on  ohjaaja.  Vasta 

graduseminaarissa ohjaajan  ja  seminaarilaisten ajatukset  sekä ahkera kirjojen selaus  saivat meidät 

tajuamaan, ettei meillä edes ollut ongelmaa. Prosessiin saattoi kuitenkin kulua useampi kuukausi, ja 

asia selkiytyi vasta, kun saimme puettua ajatuksen sanoiksi paperille. 

Luettuani  hieman  kirjoja,  olen  huomannu  että  harvat  tuntevat  itseään  ainoastaan 

ohjaajiksi.  Ohjaaminen  on  pikemminki  osa  kutakin  ammattia,  esim.  opettaja, 

psykologi,  terapeutti,  valmentaja.  Olemme  tekemässä  ohjaamisen  teoriaa  niille 

kaikille ihmisille, jotka kokevat ohjaavansa ryhmää. (Pokki 20.11.2006.) 

Näiden ongelmien purkauduttua ja niistä yhdessä keskusteltuamme pääsimme vihdoin valitsemaan 

haastateltavamme.  Jokainen  meistä  otti  oman  vapauden  ja  vastuun  valita  kaksi  oman  alansa
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ohjaajaa. Emme puuttuneet  toistemme  valintoihin,  vaikka mielipiteitä,  kysymyksiä  ja  ehdotuksia, 

kannustuksia  ja  kehotuksia  puolin  ja  toisin  vilahtelikin. Lopputulokseen,  näiden  kuuden ohjaajan 

haastatteluaineistoon, olemme olleet enemmän kuin tyytyväisiä, vaikkei toki jokainen haastattelu tai 

sen sopiminen mennytkään ihan oppikirjojen mukaisesti. 

Arin kanssahan haastatteluajan säätäminen meni säätämiseksi, kun emme tavoittaneet 

toisiamme. No jottei haastattelun teko pitkittyisi, niin päätin lähteä hiihtolomaviikolla 

Helsinkiin. Soitin Arille, josko sopisi, että tulenkin Hkiin häntä haastattelemaan. ”Joo 

tottakai  sopii. Mulla  loppuu maanantaina  reenit klo 15. Käviskö silloin? Soita sitten 

maanantai  aamuna  ja  varmista  asia.  Voidaan  vaikka  kävellä  siitä  mun  kämpille.” 

Lähetin maanantai  aamuna Arille  viestin,  jotta  sopiiko  vielä.  Ja  tulenko oopperalle? 

Vastaus  oli  lyhyt  ja  ytimekäs:  ”Tule”. Menin. Ari  ehdottikin,  että  jäätäis  oopperalle 

jos sopii, kun hänen pitää joskus neljän jälkeen tehdä vielä jotain teknisiä muutoksia ja 

varmistuksia  ääni  &  valomiesten  kanssa.  Tässä  vaiheessa  ymmärsin,  että  valinta 

mennä Helsinkiin oli ehkä sittenkin kyseenalainen. Olisi todellakin pitänyt muusikko 

säveltäjän vaimona se ymmärtää. Ensiilta lähestyy. Kiirettä pitää. Ja ajatuksia saattaa 

olla  nyt  kesken Punaisen  viivan  hässäkän  vähän  vaikea  kääntää  ohjaajuuteen… No, 

saas  nähä  mihin  Ari  venyy  ☺  Istahdimme  oopperan  henkilökunnan  kahvioon 

rauhalliselle  paikalle.  Testatessani MD:n  toimivuutta  Ari  kertoili  jotakin  Punaisesta 

viivasta – jota siis oli oopperalla tekemässä. Ja minä kerroin tietty tästä tutkimuksesta 

jotakin. Laitoin uuden kasetin  laitteeseen  ja  tajusin, että kahvilassa ei  ainakaan  ihan 

lähellä  ollut  pistoketta,  johon  olisin  voinut  työntää  laturin.  Kädet  ristiin,  että  akku 

kestäisi,  jottei  muutenkin  lyhyt  haastattelulle  jäänyt  aika  menisi  haastattelijan 

teknisten  laitteiden säätämiseen. No kesti  se – akku siis ☺. Onneksi.  (TalvitieKella 

26.2.2007.) 

Haastatteluiden  valmistuttua  ja  ne  litteroituamme  alkoi  varsinainen  analyysiprosessi  (ks.  luku  3). 

Analyysivaiheessa  kuitenkin  itse  ohjaajina  tajusimme  kuinka  naiiveilta  alkutavoitteemme 

ryhmänohjauksen  mallintamisesta  lopulta  vaikuttivat.  Aivan  kuin  olisimme  yrittäneet  vangita 

ajanhenkeä  purkkiin.  Jälleen  kerran  nuoret  tutkijat  joutuivat  nöyrtymään  tutkimusongelmansa 

edessä  ja  myöntämään,  että  tutkimustyö  aiheesta  on  vasta  aivan  alullaan.  Seuraava  kenties  pro 

gradun  jälkeinen askel olisi  lähteä ohjaajan mukaan ohjaustilanteisiin,  seuraamaan kuinka ohjaaja 

todellisuudessa  toteuttaa ohjausfilosofiaansa  ja  käyttää menetelmiään. Ohjaustyö  filosofioineen  ja 

menetelmineen  näyttää  olevan  ohjaajan  mielessä  ja  kenties  suunnittelupapereilla  hallussa,  mutta
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miten  on  todellisten  ennakoimattomien  tilanteiden  laita.  Ohjaustilanteessa  läsnäollessamme 

voisimme  tehdä  havaintoja  siitä,  miten  ohjaaja  reagoi  ryhmän  ja  yksilöiden  elämään,  kasvuun  ja 

kuohuntaan.  Mielenkiintoista  olisi  havainnoida  etenkin  heidän  reagointitapojaan  hankalissa 

tilanteissa. Epävarmuuden  sieto  ja muutosvalmius  ovat  kauniita  ja  tärkeitä  ajatuksia, mutta miten 

ohjaaja  toteuttaa  ne  arjessaan,  ohjaustyössään. Tutkimustyötämme olisi mielenkiintoista  laajentaa 

haastatteluista  havainnointiin,  jotta  tuloksia  voisi  käyttää  hyväksi  laajemmin ohjaustyön  saralla  – 

esimerkiksi liikeelämässä ja tiimien ohjauksessa. 

Analyysivaiheen tienoilla huomasimme, että alussa kokemamme epävarmuus oli väistynyt matkalla 

kuin  huomaamattamme.  Myös  gradun  teko  taitomme  sekä  ryhmätyötaitomme  olivat  selkeästi 

parantuneet.  Itse  kirjoittaminen  ja  toisten  tekstien  muokkaaminen  ei  enää  tuottanut  ongelmaa  tai 

tuskaa, sillä olimme tottuneet siihen, ettei tekstin täytynyt olla heti valmista. Tutkimuksen edetessä 

meidän oli myös paljon helpompi hahmottaa missä vaiheessa gradun teossa mentiin. Tavatessamme 

jaoimme  sen perusteella aina uusia  tehtäviä  ja  vastuualueita. Toki  jokainen meistä  vaati  valmiilta 

tekstiltä  ja  sen  sisällöltä  eri  asioita,  mutta  yhdessä  keskustelemalla  tiesimme  vähitellen  mikä  oli 

jokaisen kriteerit täyttävää valmista ja mikä kaipasi työstämistä. 

Työmme  varsinainen  kirjoitusvaihe  kesti  huomattavasti  pidempään  kuin  olimme  alun  perin 

kuvitelleet.  Kokeilimme  hyvin  monenlaisia  kirjoittamisen  tapoja  (ks.  luku  6.1).  Mikään  tapa  ei 

osoittautunut  meille  ehdottomasti  parhaimmaksi  tai  huonoimmaksi.  Niiden  opiskelu  lieni  yksi 

työmme saavutuksista. Niiden opiskelu vei kuitenkin myös aikaa. Eikä työn venyminen voinut olla 

loppuvaiheessa  kiristämättä  hermoja.  Hetkittäin  ajatuksiin  hiipi  kai  jo  kesällä  2006  saamamme 

varoitus tästä yhdessä kirjoittamisen vaikeudesta. Olisiko sittenkin pitänyt kuunnella kokeneempia 

ja viisaampia tutkijoita? 

Eli nuo erilaiset työtavat on varmasti olleet yksi vaikuttava tekijä siihen, miksi asiat on 

alkaneet viime aikoina ärsyttää puolin ja toisin. Toinen tietenkin se, että ollaan venytty 

(tosin yhteistuumin, mutta silti) aika monta kertaa meidän deadlineista eli siitä gradun 

jättämisestä.  Tottakai  se  kiristää  hermoja  itse  kullakin...  Ja  kyllä  se  olis  pitänyt 

tavallaan  alusta  asti  tietää,  että  tällainen  kolmestaan  tekeminen  tulee  viemään 

paaaaaljon enemmän aikaa kuin yksin tekeminen. Jokainen meistä olisi saanut oman 

gradunsa tehtyä nopeammin – ja tehnyt tässä ajassa kaksikin gradua ☺ Mutta tämä on 

kokemuksena varmasti ainutlaatuinen – enkä mä hetkittäisestä hampaidenkiristyksistä 

huolimatta ainakaan kadu lähteneeni tähän projektiin mukaan. [] Kaikesta huolimatta
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olen  sitä mieltä,  että TULTA PÄIN TYTÖT! Eli  hoidetaan  homma  valmiiksi  viime 

sunnuntaina  sovitun  aikataulun  mukaisesti  ja  voidaan  ihan  varmasti  olla  ylpeitä 

työstämme!  Ja  jokaiseen  tällaiseen  projektiin  sitä  paitsi  taitaa  kuulua  tällainen 

kuohuntavaihe ☺ (TalvitieKella 2008b.) 

Tutkimuksen teon loppuvaiheissa huomasimme, että erilaiset työskentelytapamme aiheuttivat ensin 

piilevää ja myöhemmin ääneenlausuttua hämmennystä ja erimielisyyttä. Ehkä eniten erimielisyyttä 

aiheutti  lopulta  nimenomaan  se,  ettemme  olleet  lausuneet  ääneen  omia  ajatuksiamme.  Oli  kaksi 

perustekstin  kirjoittajaa  ja  yksi  tekstin  kokoaja  ja  muokkaaja.  Tuotimme  kaikki  eri  verran  ja  eri 

aikatauluissa tekstiä. Työskentelimme todella eri tavoin. 

Yksi meistä avaa kirjan, alkaa kirjoittaa ja helposti kirjoittaa 15 sivua eikä  juurikaan 

tarvitse  aikaa  prosessointiin  tai  itsekritiikkiin.  Toinen  meistä  haluaa  heti  kirjoittaa 

valmista tekstiä  ja  saa  samassa ajassa 4  sivua. Kolmas odottaa  inspiraatiota ja  lähtee 

rakentamaan  juttua  eri  päästä.  Ja  listaa  vois  varmaan  jatkaa  loputtomiin.  Mun  aika 

esim.  on  paljon  mennyt  ensisijaisten  lähteiden  hankkimisiin  ja  olen  ehkä  ollut 

turhankin tarkka siinä,  että kaikki menee oikein.  Itseäni voisi harmittaa se, että ehkä 

muut eivät toimi samoin, mutta ei harmita. (Marttila 7.1.2008.) 

Meidän erilaiset tapamme työskennellä, roolijako oli kenties luonut meille erilaisia henkilökohtaisia 

tavoitteita. Kun niistä ei puhuttu ääneen, oletimme kai naiivisti, että myös muiden tavoitteet olivat 

samat.  Myös  gradun  painoarvo  ja  tärkeys  omissa  elämiemme  tärkeysjärjestyksissä  sai  työn 

loppuvaiheessa  erilaisen  sijan.  Työn  loppuun  saattaminen  vaati  kaikilta  sitä,  että  gradu  nostettiin 

hetkellisesti  oman opiskelun  tärkeimmäksi  asiaksi.  Kun  tämä  tärkeysjärjestyksessä  yleneminen  ei 

tapahtunutkaan  kaikilla  täsmälleen  samaan  aikaan,  taidettiin  siitä  puolin  ja  toisin  loukkaantua. 

Onneksi  tämä  kuohuntavaihe  pystyttiin  käsittelemään  keskustelemalla,  rakentavasti  ja  nopeasti. 

Onneksi voimme nyt kirjoittaa, että olemme ymmärtäneet mistä tuo kuohuntavaihe johtui. Onneksi 

ymmärsimme, että se nyt vain kuuluu tähän työhön. 

Loppuvaiheen  kuohuntavaihe,  palautekeskustelu  oli  tärkeä  käydä,  jotta  saatoimme  saattaa  työn 

loppuun  yhdessä  ja  ryhmänä.  Se  oli  tärkeä  käydä  myös  siksi,  että  keskustelun  oheistuotteena 

tulimme  reflektoineeksi  oman  ryhmämme  toimintaa  syvemmin.  Samassa  prosessissa  tulimme 

huomanneeksi  myös  omassa  ryhmäprosessissamme  nuo  Bruce  Tuckmanin  jo  vuonna  1965 

nimeämät  ryhmän vaiheet. Nuo vaiheet  –  ryhmän muodostusvaihe, kuohuntavaihe,  vakiintumisen
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vaihe,  kypsän  toiminnan  vaihe  ja  ryhmän  lopetusvaihe  –  olivat  niin  selkeästi  hahmotettavissa 

prosessistamme,  että  suorastaan  hieman  hävetti,  ettemme  olleet  kiinnittäneet  niihin  huomiota 

aikaisemmin.  Niiden  ymmärtäminen  avasi  jälleen  laajemman,  itse  koetun  ymmärryksen 

aiheeseemme ja prosessiimme. 

Kaiken  kaikkiaan  ryhmässä  työskennellessä  oli  se  etu,  että  saimme  tukea  ja  palautetta  jatkuvasti 

toisiltamme.  Toimimme  ohjaajina  kukin  toisillemme.  Ideointi  ja  työn  kehittely  tapahtuivat 

pääasiassa  yhteisissä  tapaamisissamme  –  silloin  tällöin  myös  puhelimitse.  Haimme 

graduseminaareista  lähinnä  tukea  ja  yleistä  hyväksyntää  hetkittäin  vähän  turhankin  lennokkaille 

ajatuksillemme.  Sähköpostitse  ja  wikityöalustalla  vaihdoimme  lähinnä  tekstejä  ja  sovimme 

tapaamisia. Koko ajatus ryhmägradusta tuntui aluksi kutkuttavan uskaliaalta,  ja  lähes  loppuun asti 

takaraivossa häilyi pieni pelko siitä, miten työ otetaan vastaan. 

Juteltiin  matkalla  junalle  Tuulin  kans,  että  tää  gradun  työstö  ei  oo  viel  tuntunu 

olleskaa  työläältä  tai  hankalalta.  Se  on  totta.  En  oo  viel  tuntenu  epätoivoa  juuri 

olleskaa,  paitsi  ennen  ku  alotin  homman  työstön. Ainut  epävarmuuden  tunne  liittyy 

siihen, et voidaaks saada tästä gradusta hyvää arvosanaa ku tehää yhes. Meijän täytyy 

perustella se yhessä tekeminen kyllä tosi hyvin. (Pokki 14.12.2006.) 

Nyt  työmme  ja  prosessimme  päättyessä  emme  huolehdi  enää  arvosanoista.  Emme  heti  asetu 

puolustus tai selittelykannalle, kun kerromme tekevämme ryhmägradua. Valmis työmme todistaa, 

että  gradun  tekeminen  ryhmässä  on  mahdollista.  Yhteinen  kokemuksemme  itsessään  on  meille 

arvosana työstämme. 

Helmikuun  loppuun mennessä tämä projekti on ohi  ja  siitä voimme olla ylpeitä. Itse 

ainakin  olen  oppinut  paljon  ja  tulen  aina olemaan  teille  paljosta  kiitollinen –  tää on 

niin keskeinen osa minua ja mun työtäni ohjaajana. (Marttila 7.1.2008.) 

6.3  Lopuksi 

Matkailu  avartaa  –  myös  tutkimusmatkailu. Matkalla  olo  ja  ennen  kaikkea  tutkimusmatkalla  olo 

vaatii  tutkijaa  aina  katsomaan  peiliin.  Tässä  tutkimuksessa meidän  täytyi  katsoa  kolmeen  peiliin 

sekä  yhteen  yhteiseen.  Meidän  täytyi  pysähtyä  matkan  varrella  useaan  kertaan  kysymään  sekä
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itseltämme että toisiltamme: kuka minä olen ja keitä me olemme yhdessä; mitä haluamme erikseen 

ja  yhdessä;  miltä  paikoilta  tutkittaviamme  katsomme;  mistä  ajasta;  mikä  on  meille  mahdollista 

yksilöinä  ja  ryhmänä.  Kun  analyysiosuus  alkoi  olla  lopuillaan,  täytyi  meidän  myös  pysähtyä 

kysymään:  miksi  juuri  me  saimme  esiin  jotain  tällaista;  miksi  me  tutkijoina  huomasimme  juuri 

nämä asiat. 

Matkan  jälkeen  voimme  esittää  edellisessä  kappaleessa  esittämämme  kysymykset  uudelleen, 

uudesta  positiosta.  Avarsiko  tutkimusmatkailu  käsitystä  itsestämme  opiskelijoina/tutkijoina? 

Heijastaako peili,  josta  itseämme katsomme  jotakin uutta prosessin ollessa ohi? Näemmekö siellä 

jotain  uutta myös  toisissamme? Mikä oli meille mahdollista? Mikä mahdotonta? Havaitsemmeko 

jotain  muuta  kuin  minkä  itseksemme  tunnistamme?  Oletamme,  että  prosessimme  ja  satojen  (vai 

tuhansien)  autolla  ja  junalla  matkattujen  kilometrien  jälkeen  löydämme  varmasti  myös  omiin 

ohjaajan  töihimme uusia,  avartavia  näkökulmia. Yhteisen matkamme aikana opimme  jotain  uutta 

sekä  tutkimuksen  tekemisestä  että  tutkimuksemme  kohteesta,  ryhmänohjaajuudesta  ja  omista 

töistämme  ohjaajina,  mutta  myös  itsestämme,  toisistamme  ja  ryhmässä  tekemisestä.  Matka 

vieraaseen  ympäristöön –  sekä  fyysisesti  että henkisesti –  ja  yhdessä  tehty matka oli myös matka 

meille jokaiselle omaan minuuteen. 

Olemme ryhmäläisinä siinä onnellisina asemassa, että olemme ylipäänsä kirjoittamassa tätä työmme 

loppulukua.  Varmasti  useita  suunnitellun  pari  tai  ryhmägradun  johdantojakin  on  jäänyt 

kirjoittamatta.  Työllämme  todistammekin  esimerkkiä  meidän  mielestämme  onnistuneesta  ja 

hedelmällisestä  ryhmätyöstä sen kaikkine vaiheineen. Uuden  ryhmätutkimuksen  tekeminen  tämän 

kokemuksen  pohjalta  tuntuisi  sekä  innostavalta  että  haastavalta,  mutta  myös  todella  luontevalta. 

Jokainen meistä olisi valmis suosittelemaan tätä ehkä työteliästäkin tapaa myös muille. Ikään kuin 

huomaamattamme  tulimme  saavuttaneeksi  myös  Sahlbergin  ja  Leppilammen  (1994,  71–72) 

nimeämät  toimivan  yhdessä  oppimisen  viisi  peruselementtiä:  ryhmän  jäsenten  positiivinen 

keskinäinen  riippuvuus,  vuorovaikutteinen  viestintä  ryhmän  sisällä,  yksilöllinen  vastuu, 

ryhmäläisten  sosiaaliset  taidot  ja  oman  toiminnan  reflektointi.  Olihan  niissäkin  toki  hetkittäin 

opettelemista. 

Lopulta  pro  gradu  tutkielman  tekeminen  ryhmässä  avasi  meille  aivan  uudenlaisia  oivalluksia, 

uudenlaisia  tapoja  analysoida  ja  kirjoittaa.  Se  avasi  meille  ovia  laajemmin  ja  aivan  erilaisista 

näkökulmista  aiheeseemme.  Se  toi  meille  kokemuksia  ja  uudenlaista  ammattitaitoa 

tiimityöskentelyyn.  Se  antoi  meille  mahdollisuuden  oppia  yksilöinä  ja  yhdessä,  ryhmänä  –  myös
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niitä asioita, joita moni yksin graduaan puurtava ei tule työnsä aikana kokemaan. Emme kuitenkaan 

emmekä tietenkään väitä, että meidän gradun tekemisen tapamme olisi ainut mahdollinen tai paras. 

Mutta se on ollut oikea tapa meille. Ja vielä tärkeämpää: se on ollut mahdollinen! Tapamme on ollut 

antoisa  jo ennen  loppusaavutuksen  tuomaa  helpotusta. Työn  tekeminen on synnyttänyt  tunteita  ja 

ajatuksia  yhdessä  tutkimisesta.  Olemme  saaneet  matkan  varrella  arvokkaita  kokemuksia.  Vaikka 

”tärkeintä ei ole perille pääsy vaan matkalla olo” on niin totta, mutta tässä tapauksessa täytyy kyllä 

myöntää,  että myös  se,  mikä  odottaa meitä  perillä  on  todella  tärkeää. Yhdessä  tehty  pro  gradu   

tutkielma on antanut tuolle yliopistosta valmistumisen kynnyskivelle, päättötyöllemme aivan uuden 

merkityksen. Se on ollut merkityksellinen kokemus myös kahdelle muulle ihmiselle, ei vain minulle 

itselleni.
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