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30. RYHMÄNHALLINTA

Kuinka hallita ajankäyttöä etätapaamisissa

TAUSTA

Yksi tärkeimmistä huolenaiheista etätapaamisessa on ajankäytön hallinta. 
Liian usein ihmiset keskittävät kaikki mahdolliset asiat saman kokouksen 
asialistaan, jolloin päämäärä saattaa unohtua. Tämä johtaa huonosti 
vedettyjen kokouksien noidankehään, mikä aiheuttaa osallistujien lisääntyviä 
myöhästymisiä ja liian aikaisin poistumista. 

TEOREETTINEN POHJA

Ajanhallinta on tärkeää kaikissa ryhmäistunnoissa ja -tapaamisissa, koska on 
vaikea arvioida, onko tarpeeksi aikaa tehdä kaikki mitä pitäisi. 
Ryhmänvetäjän tulisi koordinoida tapaamiset tarkasti, jotta aikaa ei mene 
hukkaan ja kaikki tehtävät sujuvat hyvin. Tapaamisten vetäminen voidaan 
hoitaa erilaisten alustojen ja digivälineiden avulla (esim. lähettämällä 
aikataulu etukäteen osallistujille). Pyytääkseen reaktioita kysymyksiin, 
ryhmänvetäjä voi myös käyttää chattiä ja emojeita, joita monet synkroniset 
virtuaaliset alustat tarjoavat. Näin koko ryhmä voi osallistua tapaamiseen.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA
Hyvä suunnittelu ja aikataulutus mahdollistavat antoisamman kokouksen 
pitämisen. Monissa tapauksissa osallistujat eivät voi jäädä suunniteltua 
kauemmaksi aikaa kokoukseen muihin virtuaalisiin kokouksiin osallistumisen 
vuoksi. 
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Tehtävä/Ratkaisu
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Kaikki kohderyhmät

Tapaamisissa voidaan 
käyttää silloin tällöin (ajan 
niin salliessa) osallistavia ja 
virkistäviä pelejä. Näitä 
löydät muista CORDIALIS- 
hankkeen korteista. 
Huomaa, että osallistujat 
arvostavat välillä myös 
tapaamisista ajoissa tai 
jopa etuajassa lähtemistä.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Jaa aikataulusuunnitelma tapaamisen alussa niin, että
kaikki näkevät sen.
Kysy osallistujilta, onko listalla kohtia, joihin tarvitaan
enemmän keskusteluaikaa, tai onko kohtia, jotka pitäisi
siirtää seuraavaan tapaamiseen. 
Kysy osallistujilta, sopiiko aikataulusuunnitelma kaikille
(esim. täytyykö jonkun täytyy lähteä ennen kokouksen
päättymistä).
Pyydä apulaisjärjestäjää tarkkailemaan ajankulkua
jokaisen aiheen kohdalla. 
Kun aika lähenee loppuaan, apulaisjärjestäjän tulisi
varmistaa osallistujilta, onko halutut asiat saatu
käsiteltyä. 
Päätä seuraavan kokouksen apulaisjärjestäjä
tapaamisen lopussa.
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Oppia virtuaalisten etätapaamisten ajanhallintaa.
Tehdä tapaamisista mahdollisimman helposti 
käsiteltäviä, inklusiivisia ja selkeästi aikataulutettuja. 

Tavoite

Valmistautuminen

Jaa aikataulu etukäteen, jotta osallistujat tietävät mitä 
odottaa tapaamiselta ja kuinka paljon aikaa siihen on 
varattava aikaa.
Isommissa tapaamisissa voit määrittää apujärjestäjän 
(co-host), joka auttaa sinua päästämään osallistujia 
sisälle tapaamiseen, hallinnoimaan mikrofoneja, 
luomaan pienryhmähuoneita ja seuraamaan chattia jne. 
Luodaksesi ryhmäkoheesiota, apujärjestäjän olisi hyvä 
vaihdella eri tapaamisissa. 

Verkossa

10-30 minuuttia

Yli 3

Ryhmätyö


