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28. RYHMÄNHALLINTA

Kuinka voin auttaa osallistujia keskittymään tapaamisissa

TAUSTA

Nykypäivänä on vaikeaa saada osallistujat seuraamaan esitystä missään
tapaamisissa, mutta erityisesti etätapaamisissa tämä on haastavaa. On hyvin
turhauttavaa argumentoida pitkään, pitää tauko vastausta odotellen ja saada
vastaukseksi "en ole varma pysyinkö mukana". On olemassa käsite nimeltä Zoom-
väsymys. Se kuvaa uupuneisuuden ja loppuun palamisen tunnetta, joka ilmenee kun
on viettänyt paljon aikaa perättäisissä etätapaamisissa. Siksi onkin vaikea keskittyä
verkkotapaamisissa. Kysymys kuuluu, miten tämän voi välttää.

TEOREETTINEN TAUSTA

Digitaalisten työkalujen ja -alustojen käytön lisääntyminen voi aiheuttaa kognitiivista 
ja intensiivisen läsnäolon synnyttämää keskittymiskykyä alentavaa uupumusta. Ne 
saattavat johtaa vuorovaikutusongelmiin ja kiinnostuksen puutteeseen. Eri 
käyttöliittymien yhteensopimattomuus ja yhteyksien heikko nopeus saattavat myös 
vaikuttaa kielteisesti. Ryhmänvetäjä voi yrittää järjestää hybriditapaamisia 
(virtuaalisesti, verkossa ja/tai kasvotusten). Mikäli mahdollista, olisi hyvä varmistaa, 
että valittu teknologia on helppokäyttöistä ja saatavilla kaikille osallistujille.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Yksi kriittisimmistä tekijöistä toimivassa viestinnässä on keskittymisjänne.
Verrattuna 2000-lukuun, jolloin kykymme keskittyä oli 12 sekuntia, keskittymisjänne
on tippunut yli 60 %. Nykyään osallistujien keskittymisen ja kuuntelemisen lisäksi on
tärkeää, että tapaamisen järjestäjä tekee kaikkensa, jotta tapaamista on helppo
seurata ja se kiinnostaa kaikkia.
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Tehtävä/Ratkaisu
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Kaikki kohderyhmät

“Löydä virhe” -tehtävä 
voidaan tehdä mistä 
tahansa aiheesta. 
Saavuttaakseesi parhaan 
hyödyn tehtävästä, 
valitse tapaamisen 
teemaan liittyvä aihe.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia kuuntelemaan tarkkaavaisesti, kun 
luet heille väittämät, sillä jokainen väittämä luetaan vain 
yhden kerran.
Kerro osallistujille, että heidän täytyy tunnistaa väärät 
väittämät. 
Ala lukea väittämiä osallistujille. Lue jokainen väittämä 
vain yhden kerran.

Muista vaihdella väärien ja oikeiden väittämien 
välillä. 

Pyydä osallistujia arvaamaan, mikä väittämä on väärä. 
Voit käyttää vastaustapoina chattiä tai 
reaktiotoimintoja/emojia, jotta kaikki pääsevät 
osallistumaan. 
Voit jatkaa tehtävää pienryhmissä. Pyydä osallistujia 
keksimään neljästä kuuteen väittämää ja esittelemään 
ne ryhmän kesken.
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Auttaa osallistujia keskittymään.
Saavuttaa parempia tuloksia tapaamisissa, kun 
osallistujat kuuntelevat toisiaan.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele "Löydä virhe" -tehtävä kirjoittamalla 
kymmenen väittämää paikallisesta kulttuuriperinnöstä 
(esim. perinneruoka, perinnemusiikki, perinteiset 
käsityöt). Kolmen näistä väittämistä tulee olla 
virheellisiä/vääriä. 

Verkossa/Läsnä/Hybridi

10 minuuttia
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Ryhmätyö


