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31. RYHMÄNHALLINTA

Kuinka käyttää pienryhmähuoneita tehokkaasti

TAUSTA

Suuret etätapaamiset hankaloittavat vuorovaikutusta, mikä voi johtaa niukkaan
osallistumiseen. Pienryhmähuoneiden käyttö voi edesauttaa osanottajien
osallistamista keskusteluihin ja tehtäviin. Niiden käyttö pitää kuitenkin olla hyvin
jäsennelty tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi. Pienryhmähuoneet ovat melko
uusi toimintamuoto toisin kuin pienryhmätehtävät. Aiempaa tietoutta
pienryhmätyöskentelystä voidaan hyödyntää etätyöskentelyssä.

TEOREETTINEN POHJA

Pienryhmätyöskentelyssä etäalustoilla tehtävien tekeminen vie yleensä enemmän 
aikaa kuin paikan päällä tehtävissä ryhmätöissä. Roolien jakaminen auttaa 
logistisesta näkökulmasta kaikkien mukaan ottamista, mutta ryhmänvetäjän pitäisi 
myös rakentaa tehtäviä, jotka vaativat kaikkien osallistumista. Tärkeä osa 
pienryhmähuonetyöskentelyä on ryhmien raportointi muille. Se antaa vastuuta 
ryhmille, lisää heidän tekemänsä työn tärkeyden tuntua ja antaa ryhmänvetäjälle 
mahdollisuuden tarkastella ja kehittää työtään.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Osallistujien jakaminen pienryhmiin voi edistää kiinteämmän yhteyden 
muodostumista ja lisätä viestintää, käytät sitten Zoom-, Google Meet-, tai Microsoft 
Teams -sovellusta. Riippuen osallistujista, heidän iästään, tapaamisen sisällöstä ja 
tietotekniikan perustaidoista, voi olla kuitenkin pelottavaa luopua kontrollista ja 
luottaa tilan voimaan.
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Kaikki kohderyhmät

Pienhuoneryhmien tulisi 
koostua kahdesta kuuteen 
osallistujasta tehtävästä 
riippuen. Jos kyseessä on 
yksinkertainen ajattele- 
keskustele-jaa-tehtävä, 
kolmesta neljään 
osallistujaa riittää. 
Monimutkaisemmat tai 
erilaisia näkökulmia 
vaativat tehtävät 
edellyttävät useamman 
osallistujan per ryhmä. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia etsimään netistä tietoa jostain 
kotimaasi alueesta ja esittelemään alueen 
kulttuuriperintö.
Varmista, että jokaisella ryhmällä on eri alue, jotta 
vastaukset ovat erilaisia ja tietoutta kertyy useista 
paikoista.
Selvennä tehtävän tarkoitus ja varmista, että osallistujat 
aina ymmärtävät, miksi käytätte pienryhmähuoneita.
Käytä pienryhmätehtävässä jotakin yhteistyöstämiseen 
soveltuvaa digitaalista dokumenttityökalua, joka sallii 
osallistujien tallentaa ryhmämuistiinpanot (esim. 
Google Docs).  Esitelmien tekoon kulttuuriperintökuvien 
kera voi käyttää esim.  Google Slides -ohjelmaa.
Tue ryhmiä työskentelyn aikana: suunnittele myös 
pienryhmähuoneiden välillä liikkumista, kuten 
lähitapaamisissakin.
Varaa aikaa raportointiin: jokainen ryhmä saa 
muutaman minuutin ideoidensa esittelemiseen.
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Pienryhmähuoneiden käyttäminen tehokkaasti.
Osallistujien kannustaminen ja aktivointi 
pienryhmähuonetyöskentelyssä.

Tavoite

Valmistautuminen

Varmista, että sinulla on käytössäsi tilaus, joka sallii sinun
luoda ja hallinnoida pienryhmähuoneita valitsemallasi
virtuaalialustalla.
Tee aikataulusuunnitelma, jotta voit varmistaa kuinka kauan
ryhmätuokiot kestävät. Varmista myös seuraavat asiat:

Tehtävien vaikeustaso
Tehtävien vaatima yksityiskohtaisuus
Osallistujien keskinäinen tuttavuustaso

Voit myös järjestää aktivoivamman tapaamisen valitsemalla
sanoja kulttuuriperintöön liittyvään sana-arvauspeliin tai
tietovisaan.

Verkossa

15-20 minuuttia

Yli 6

Ryhmätyö


