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3. VUOROVAIKUTUS

Mistä tiedän milloin oma oma vuoroni puhua

etätapaamisessa tai -tunnilla

TAUSTA

Kaoottiset verkkotapaamiset, kun esimerkiksi kaikki tuntuvat puhuvan 
samaan aikaan tai joku alkaa dominoida keskustelua, eivät yleensä johda 
hyviin ongelmanratkaisukeinoihin tai tuottavuuteen tiimissä. On tärkeää 
löytää tapoja, joilla verkkotapaamiset sujuvat ongelmitta, ja minimoida 
negatiivisia tunteita. 

TEOREETTINEN POHJA

Kuunteluvuorossa olevien osallistujien tulee yleensä odottaa puheenvuoron 
vaihtoa, ja etäviestinnässä tämä voi tuntua ikävystyttävältä. Kaikissa 
ryhmätöissä on haasteena estää muutamien osallistujien dominointi ja suoda 
kaikille osallistumismahdollisuus. Ryhmänvetäjä voi luoda selkeät 
vuorovaikutussäännöt kurssille, esim. laatimalla nimilistan oppijoista chattiin, 
joka toimii puhejärjestyksenä. Hän voi myös määritellä kädennosto- ja emoji- 
reaktioiden käyttämistavat puheenvuorojen pyytämiseen.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Selkeät säännöt etätapaamisessa tekevät tapaamisten tai koulutusten 
vetämisestä helpompaa järjestäjälle, ja ne antavat osallistujille 
mahdollisuuden tuntea olonsa itsevarmemmaksi.

© Anna Shvets. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I
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K O H D E R Y H M Ä

V A I H T O E H T O  
T E H T Ä V Ä Ä N

Kaikki kohderyhmät

Jos tapaamiset ovat aina 
saman ryhmän kanssa, 
yksi peli on hyvä pitää 
vain yhden kerran,

Yksityiskohtaiset ohjeet

Näytä vuorovaikutussäännöt osallistujille tapaamisen tai
kurssin alkaessa. 
Varmista, että osallistujat pääsevät käsiksi sääntöihin
tarvittaessa: lähetä esimerkiksi säännöt osallistujille
sähköpostilla, pyydä heitä ottamaan kuva säännöistä tai
kirjoittamaan ne ylös.
Ohjeet voivat sisältää esimerkiksi pyynnön pitää mikrofonit
mykistettynä, kun sinä puhut; ohjeet emojien käyttöön
reaktioina ja chatin käyttöön kysymysalustana tai
puheenvuorolistana tehtävien aikana.

Kerro, että ryhmä tulee luomaan tarinan yhdessä. Jokainen
heistä osallistuu yhdellä lauseella. 
Määritä puhejärjestys chattiin. 
Pyydä ensimmäistä pelaajaa aloittamaan lauseella, joka
alkaa sanoilla "ikävä kyllä" esim. "Ikävä kyllä en päässyt
sisälle etnografiseen museoon". 
Seuraava osallistuja lisää lauseen, joka alkaa sanalla
"onneksi" esim. "Onneksi tapasin museo-oppaan". 
Pidä tarina käynnissä vuorotellen alkuja esim. "Ikävä kyllä
hän ilmoitti, että pääsisin museoon sisälle vasta
huomenna"  “Onneksi olen huomenna kaupungissa ja
pääsen vierailulle.” jne.

Sääntölistan ohjeet:
1.

2.

3.

Pelin ohjeet:
Jos haluat harjoitella tekemiäsi sääntöjä ryhmän kanssa, voitte
testata niitä tällä pelillä:

1.

2.
3.

4.

5.

Kannustaa aktiivista kuuntelemista.
Rohkaista ryhmäkeskeisyyteen.
Opettaa opiskelijoille milloin puhua etätapaamisissa.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele säännöt, joita tulee seurata vuorovaikutuksen 
aikana, ja näytä ne tapaamisen alussa. Esimerkiksi: jos et 
puhu, kommentoi tai esitä, pidä mikrofonisi kiinni; käytä 
käsi ylös -reaktiota puheenvuoron pyytämiseeen; pysy 
aiheessa jne. 

Verkossa

10-20 minuuttia

10-20

Ryhmätyö


