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25. RYHMÄNHALLINTA

Kuinka voin keskittyä työskentelyyn kotoa käsin

TAUSTA

Yksi suurimmista haasteista kotoa käsin työskentelyssä on, miten jaksaa
keskittyä tehtävään. Kotitoimistoissa on runsaasti häiriötekijöitä, jotka
vaikuttavat tehokkuuteen.

TEOREETTINEN POHJA

Kotoa käsin työskentely voi olla haastavaa osallistujille, jotka ovat tottuneet
lähivuorovaikutukseen. Työskennellessään kotoa käsin he näyttävät
kamppailevan eniten keskittymisongelmien sekä etäviestinnän tuoman
inhimillisen yhteyden puutteen kanssa. Voittaakseen työmotivaatiota
alentavat keskittymisongelmat ryhmänvetäjä voi silloin tällöin käyttää
lämmittelytehtäviä ja/tai lyhyitä aktiviteetteja, jotka sopivat erityyppisille
osallistujille (esim. visuaalinen, auditiivinen). Lisäksi kuvien ja värien käyttö
materiaaleissa on suositeltavaa.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Ryhmätyöt kannustavat aktiiviseen osallistumiseen ja lisäävät keskittymistä.
Yksilötyö puolestaan kasvattaa motivaatiota ja vähentää häiriötekijöitä.

© Ketut Subiyanto. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Numeroiden sijaan 
voidaan luoda vaikeampi 
tehtävä: esimerkiksi lista 
paikallisista taide-esineistä 
tai perinneteemoista, 
kuten oman maan 
kaupungit, joet, tunnetut 
paikat samoilla kriteereillä. 
Vältä päällekkäisyyttä.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia laittamaan kamerat päälle.
Kerro heille, että tavoite on laskea yhdessä
kahteenkymmeneen. Yksi osallistujista aloittaa “yksi”,
sitten joku muu sanoo “kaksi” jne. 
Käy läpi säännöt osallistujien kanssa:

Osallistujien järjestystä ei määrätä etukäteen. 
Kaikkien pitää osallistua sanomalla vähintään yksi
numero.
Jos kaksi ihmistä puhuu yhtä aikaa, laskeminen
alkaa alusta.

Kun ryhmä pääsee kahteenkymmeneen, jatka töitä
normaaliin tapaan.
Myöhemmin voit toistaa pelin eri versiona, jos
keskittyminen alkaa laskea uudelleen (esim. takaperin
laskeminen).

Luo hajamielisyys-tehtävälista.
Tehtävässä pysyminen: kun mieleesi pulpahtaa jokin
tarkistettava asia, kirjoita se listalle (puhelimen
käyttöä ei suositella, koska se on nykyään suuri
häiriötekijöiden lähde).

Lupaa itsellesi, että tarkistat asian vasta, kun
keskittymistä vaativa tehtävä on ohi ja taukoaika alkaa. 

Ryhmäpeli - yhdessä laskeminen (tämä aktiviteetti
kehittää yhteistyötä ja keskittymistä)

1.
2.

3.

4.

5.

Ehdotuksia keskittymistä parantavaan yksilötyöhön:
1.

2.

Opettaa osallistujille kuinka pysyä keskittyneenä ja 
motivoituneena kotoa käsin työskennellessä.

Tavoite

Valmistautuminen

Ei vaadi etukäteisvalmistautumista.

Verkossa

5-10 minuuttia

10-20

Ryhmätyö/Yksilötyö
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26. RYHMÄNHALLINTA

Kuinka aktivoida passiivisia osanottajia osallistumaan 

etäviestintään

TAUSTA

Etäviestintä on parhaimmillaan tiedon jakamista, olennaisten aiheiden 
käsittelyä ja ratkaisujen löytämistä tiiminä. Todellisuus voi kuitenkin olla 
toisenlainen. Kun tapaamisessa menee jotakin pieleen, ihmiset sammuttavat 
kamerat ja mikrofonit ja lopettavat osallistumisen. Tällöin tapaamisen hyödyt 
saattavat olla vähäiset. Kun tapaamiset ovat onnistuneita, osallistujat tietävät, 
mitä heiltä odotetaan tulevaisuudessa ja tuotteliaisuus kasvaa. 

TEOREETTINEN POHJA

Passiivisista osallistujista saattaa tuntua, että he eivät ole osa ryhmää. Vahvan 
ryhmäidentiteetin luominen edistää osallistamista ryhmätehtävissä. 
Osallistujien aktivointi voi liittyä myös konfliktinhallintaan (esim. vältetään 
suoraa erimielisyyttä), mikä on tärkeä taito hallita sosiaalisissa tilanteissa. 
Ryhmänvetäjät voivat luoda vahvan ryhmäidentiteetin korostamalla
viestintä- ja palautteenantotaitoja.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tehtävä “Piirrä se” on yksinkertainen, mutta opettaa osallistujille, että koko 
ryhmän osallistuminen on tärkeää ryhmän yhteenkuuluvuudelle. Tehtävä 
kannustaa osallistujia kuuntelemaan tarkasti ja keskittymään senhetkiseen 
tehtävään.

 © Karolina Grabowska. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

“Piirrä se” -tehtävä 
voidaan muuttaa 
“Kuuntele ja toista” - 
tehtäväksi käyttämällä 
esimerkiksi satunnaisten 
numeroiden sarjaa, 
säveltäjien nimiä jne.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia ottamaan esiin kynä ja paperia.
Ohjeista heitä kuuntelemaan ohjeitasi ja piirtämään 
niiden mukaan.
Kerro osallistujille, että he eivät saa kysyä kysymyksiä 
ohjeistuksen aikana ja heidän pitää piirtää käyttäen 
mielikuvitustaan ja kuuntelutaitoaan.
Voit ohjeistaa heitä tehtävässä piirtämään seuraavasti: 
“Piirrä kaksi ympyrää ja yksi neliö ensimmäisen 
ympyrän viereen. Piirrä kolmikulmio toisen ympyrän 
viereen;" jne.
Kun tehtävä on ohi, pyydä heitä näyttämään 
piirustuksensa toisilleen. Suurin osa piirustuksista 
eroaa ohjeistuksesta.
Keskustele osallistujien kanssa siitä, mitä tehtävä 
opetti heille.

Tehtävä: “Piirrä se”:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Osallistaa kaikki osanottajat tehtävään.
Aktivoida passiivisia osallistujia.

Tavoite

Valmistautuminen

Kaikilla osallistujilla tulee olla kynä ja paperia.

Verkossa/Paikan päällä

10 minuuttia

Yli 4

Ryhmätyö
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27. Ryhmänhallinta

Kuinka kannustaa ujoja osallistujia osallistumaan etäviestintään

TAUSTA

Virtuaalisen tapaamisen aikana (työpaja, konferenssi, kurssi jne.), joku tuntee 
olonsa mukavammaksi itsensä ilmaisemisessa kuin toiset. Voi olla vaikeaa 
ottaa kaikki mukaan vuorovaikutukseen ja samalla kunnioittaa heidän 
mieltymyksiään ja henkilökohtaisia rajojaan.

TEOREETTINEN POHJA

Etäviestinnässä kameroita suositellaan, jotta kaikki osallistujat voivat 
tutustua toisiinsa. Jos osallistujat kokevat olonsa epämukavaksi, koska muut 
näkevät heidän kotinsa, he voivat sumentaa tai korvata taustan kuvalla.
Lämmittelytehtäviä voidaan myös käyttää lisäämään luottamusta.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Ujompien ja varautuneiden osallistujien olon helpottamiseksi suositellaan 
avointen kysymysten tekemistä ryhmässä. Kysymyksiin ei tulisi olla oikeita tai 
vääriä vastauksia, ja vastausten tulisi olla lyhyitä.

 ©  Pexels.com © Nicolas Poussin 1648 Wikipedia 



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Tämä on hyvä tapa esitellä 
uusi aihealue työpajassa ja 
sallia osallistujien 
hyödyntää heidän aiempaa 
tietoaan aiheesta. 

Keskustelun 
helpottamiseksi 
ryhmänvetäjä voi myös 
esitellä paljon 
yksityiskohtia sisältävän 
kuvan yhteisen kuvauksen 
aloittamiseksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä osallistujia tekemään yhteistuumin lista, joka 
luonnehtii elämäntapaa (tai maisemaa) syrjäisellä 
alueella. 
Varmista, että kaikki osallistujat saavat puheenvuoron. 
Pyydä heitä antamaan yhden sanan vastaus (verbi, 
substantiivi, adjektiivi jne.) ja huomioi kaikki vastaukset 
Whiteboardilla (tai vastaavalla). Kierroksia voi olla 
useampia.
Ehdota kolmesta neljään kategoriaa, jotka kattavat 
kaikki sanat listalla. Esimerkiksi: menneisyys, nykyisyys, 
tulevaisuus tai positiivinen, negatiivinen, neutraali jne. 
Pyydä ensimmäistä osallistujaa valitsemaan jonkun 
toisen ehdottama sana listalta ja kertomaan lyhyesti, 
mihin kategoriaan hän sijoittaisi sen. Sijoita sitten sana 
ehdotettuun kategoriaan.
Pyydä osallistujaa nimeämään seuraava osallistuja, 
jonka tulee tehdä sama tehtävä ja toistakaa, kunnes 
kaikki sanat on kategorisoitu. 

1.

2.

3.

4.

5.

Ottaa kaikki osallistujat mukaan vuorovaikutukseen. 

Tavoite

Valmistautuminen

Kerro osallistujille etukäteen, että kameroiden tulisi 
olla päällä ja etunimen tulisi näkyä ruudulla. 
Valitse Zoomin Whiteboard, jaettu tiedosto, Framapad 
tai vastaava, joka mahdollistaa kaikille osallistujille 
näkyvyyden.

Verkossa

10-15 minuuttia

Yli 6

Ryhmätyö
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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.

© Marcus Aurelius. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

“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.

1.

2.

3.

4.

5.

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

6-20

Ryhmätyö
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29. Ryhmänhallinta

Miten lisätä ryhmän yhteenkuuluvuutta ja parantaa samalla 

paikallista kulttuuriperintötietoisuutta

TAUSTA

Tutut paikat ja polut, joita käytämme säännöllisesti ja jaamme muiden 
paikallisten kanssa muodostavat yhteisen kulttuuritaustan. Nämä paikat 
muodostavat usein paikallisen ja alueellisen perinnön, mutta ihmisillä on 
harvoin mahdollisuuksia ilmaista omia kokemuksiaan näistä paikoista ja 
ymmärtää muiden havaintokykyä ja tapaa hahmottaa paikkoja. 

TEOREETTINEN POHJA
Motivaation ja sen kautta ryhmän yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi on 
suositeltavaa pyytää ihmisiä osallistumaan heitä lähellä olevaan tai heitä 
kiinnostavaan toimintaan. Ympäristöteemat, kuten permakulttuuri, voivat 
myös olla inspiraation lähde. Periaatteena motivaation luomiselle on tavoitella 
ryhmäinnostusta ja sen kautta sitoutumista.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

On olemassa paikkoja, joihin tutustumme säännöllisesti kiinnittämättä 
kuitenkaan niihin erityistä huomiota. Tehtävä luo mahdollisuuden sanoittaa 
aistihavaintojamme ja oppia kokemaan ympäristöämme tietoisesti.

 ©  Pexels.com© Henri Fantin-Latour 1870 Wikipedia



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T A P A

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Lisätehtävänä pienryhmät 
voivat sopia paikan tai 
rakennuksen, joka on 
kaikille tuttu ja toistaa 
tehtävän (kohta 2). Koska 
paikka on kaikille tuttu, 
osallistujat voivat vertailla 
kokemuksiensa 
samankaltaisuuksia ja 
eroavaisuuksia. 

Yksityiskohtaiset ohjeet

Pyydä jokaista osallistujaa, muille paljastamatta,
miettimään paikkaa, sijaintia tai rakennusta alueellaan,
jonka muut osallistujat oletettavasti tietävät.
Kannusta heitä keksimään kolme väriä, kolme ääntä,
kolme koostumusta ja kolme hajua, jotka luonnehtivat
tai määrittävät paikkaa. 
Pyydä osallistujia jakamaan nämä ominaisuudet yksi
kerrallaan koko ryhmälle – joko chatin kautta tai
kirjoittamalla ne Whiteboardille – ja muiden osallistujien
tulee arvata kuvattu kohde.

Vuorollaan jokainen osallistuja esittelee
ominaisuuslistansa; osallistujat voivat toteuttaa
tehtävän myös 3-4 hengen pienryhmissä. 

1.

2.

3.

Lisätä selvyyttä ja välttää väärinymmärryksiä 
etäviestinnässä, kun sanattomassa viestinnässä 
esiintyy puutteita. 

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse virtuaalinen alusta: jaettava Whiteboard 
Zoomissa, interaktiivinen seinä (esim. Flinga) tai 
vastaava. 

Verkossa

15-20 minuuttia

6-15

Ryhmätyö



 ©  Lithuanian coutryside tourism association

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. 

© Andrea Piacquadio. Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I  

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

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
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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.

© Pexels.com



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
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32. RYHMÄNHALLINTA

Miten ryhmänjohtaja voi hallita puheenvuoroihin liittyviä 
ongelmia etäviestinnässä

TAUSTA

Etäviestinnässä, kuten kasvokkain tapahtuvassakin, yksi henkilö saattaa 
dominoida keskustelua, ja osallistujat saattavat puhua toistensa päälle tai 
keskeyttää toisen epäkohteliaasti. Nämä ovat esimerkkejä epäonnistuneesta 
vuoronvaihdosta. 

TEOREETTINEN POHJA

Kulttuurieroista huolimatta puheenvuoron ottaminen tai pitäminen ja 
toisten ihmisten puhumaan saaminen ovat perustaitoja, jotka täytyy 
omaksua myös etäviestinnässä. Sujuva, kohtelias ja tilanteeseen sopiva 
vuoronvaihto voidaan saavuttaa erilaisten viestien avulla, kuten eleet, 
intonaatio ja kehonkieli, mutta pääasiallisesti tiettyjen lauseiden avulla. 
Jokaisen ryhmänjohtajan tulisikin löytää heille sopivin tapa, mutta tärkeintä 
on, että vuoronvaihtosäännöt ovat selkeät kaikille osallistujille. Tämä luo 
turvallisemman ympäristön osallistujille, joilta puuttuu itseluottamus sanoa 
vastauksensa ääneen, ja antaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden 
osallistua.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvän vuorovaikutuksen, sekä kasvokkain että verkossa, pitäisi mahdollistaa 
tehokas tietojen, ideoiden ja mielipiteiden vaihdon. Tieto siitä, miten puuttua 
tilanteeseen on taito, joka voidaan oppia erilaisten harjoitusten kautta. 
Voidaan esim. kommentoida virheitä tai puutteita tekstissä: “Oletko 
huomannut jonkun virheen/jotain puuttuvan? Pyydä kohteliaasti vuoroa.”



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tätä tehtävää voidaan 
helposti soveltaa 
muuttamalla tekstiä, 
kontaktityyppiä ja 
kohderyhmää.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro osallistujille, että aiot lukea tekstin liittyen 
keskustelemaanne aiheeseen (esim. paikallis- tai 
kulttuuriperintö). Varoita heitä, että tekstissä saattaa olla virheitä 
tai puutteita.
Kerro heille, että harjoitus nauhoitetaan, katsotaan läpi ja 
keskustellaan yhdessä tehtävän jälkeen.
Selitä heille, että saadakseen puheenvuoron luennan aikana 
heidän tulee käyttää perinteisiä merkkejä tai tiettyjä lauseita. 
Lisäksi heidän tulee odottaa, että ryhmänvetäjä antaa heille 
merkin, että he saavat keskeyttää lukemisen.
Näytä osallistujille ohjetaulukko, jossa on listaus perinteisistä 
merkeistä ja peruslauseista, joita he voivat käyttää. Käy lista läpi 
heidän kanssaan ja varmista, että se on aina heidän saatavillaan 
(esim. ryhmän chatissa).
Muistuta heitä, että keskeytysten tulee olla lyhyitä ja ne tulee 
suorittaa sopivaan aikaan.
Aloita lukeminen ja muista kiinnittää huomiota 
puheenvuoropyyntöihin. Anna puheenvuoro tai pyydä 
osallistujaa odottamaan.
Kun osallistuja on päättänyt puheenvuoronsa, jatka lukemista ja 
tehtävää kunnes teksti on kokonaan luettu.
Tehtävän loputtua katsokaa nauhoitus  uudelleen: pyydä kaikkia 
osallistujia kirjoittamaan ja lähettämään tehtävään liittyvät  
lyhyet kommentit ja palautteen chattiin. Myös siitä, miten 
tehtävä onnistui (esim. Olisin halunnut lisätä, että... mutta 
ryhmänvetäjä/mutta muut osallistujat...). 
Lue ja kommentoi viestejä, jos tarpeellista ja aloita keskustelu 
muistuttamalla kaikkia noudattamaan sääntöjä keskeytyksissä. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Saavuttaa sujuva, kohtelias ja tilanteeseen sopiva vuoronvaihto.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele teksti (jonka voi lukea 10 minuutissa) liittyen 
tapaamisen aiheeseen. Tekstin tulee sisältää virheitä ja 
puutteita.
Valmistele ohjetaulukko, joka pitää sisällään perinteiset merkit 
ja peruslauseet, kuten: 

 käsi ylös -reaktio = pyydä vuoroa
 lausekkeet kuten: “Voinko keskeyttää?”
 peukku ylös -reaktio = samaa mieltä
 lausekkeet kuten: “Ennen kuin vastaat...”, “Hyvä pointti, 
mutta kuitenkin…”

Verkossa, lähi, hybridi

25-30 minuuttia

5-15

Ryhmätyö
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33. RYHMÄNHALLINTA

Miten huomioida osallistujien hidas nettiyhteys

TAUSTA

Etä- ja hybridialustoja hyödyntävässä aikuisopetuksessa varsinkin syrjäisillä
seuduilla asuvilla osallistujilla on toisinaan ongelmia hitaan nettiyhteyden
kanssa, mikä saattaa vaikeuttaa tehokasta osallistumista. Huono nettiyhteys
voi tuottaa heikkolaatuista ääntä ja videota sekä viivettä vuorovaikutuksessa.

TEOREETTINEN POHJA

Aikuiset, joilla on vain vähän digiteknologioiden osaamista, välttävät
verkkotehtäviä ja voivat siten jäädä joidenkin sosiaalisen elämän osa-alueiden
ulkopuolelle. Ryhmänvetäjä voi järjestää henkilökohtaisia aputuokioita
osallistujien kanssa tai luoda tiimejä, joissa eri-ikäiset osallistujat jakavat
tietotaitoaan tehtävien aikana. Joskus kännykkäyhteys voi toimia paremmin
kuin tietokoneyhteys.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

“Onko nettiyhteyteni liian hidas?” Yhteyden testaaminen yksinkertaisten 
harjoitusten ja sopivien korjaavien toimien kautta ongelmien vähentämiseksi. 
Voidaan yhdistää esim. oppituntiin liittyen paikallis- ja kulttuuriperintöön. 

 ©  Freepik



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Aloita tuntiin liittyvät alkuharjoitukset, jotka oppilaat toteuttavat
tietokoneella ja sitten kännykällä:

Esimerkki 1: Etsi ja lataa määrätty kuva (esim. "Confetto di
Sulmona” Wikipediassa – ensimmäinen kuva oikeassa
yläkulmassa), ja lähetä se chattiin tai opettajan sähköpostiin.
Esimerkki 2: Kopioi ja uudelleen lähetä se chatissa niin, että
siinä lukee opettajan kirjoittama lause (esim. “Confetto di
Sulmona” esitellään myös värikkäinä kukkakimppuina); lisää
oman lempikukkasi nimi ja etu- ja sukunimesi.

Tarkista kuinka nopeasti osallistujat onnistuvat suorittamaan
harjoituksen.
Hitaan nettiyhteyden kohdalla neuvo kaikkia osallistujia
tekemään seuraavat toimet: 

Käynnistä uudelleen modeemisi. 
Testaa nettiyhteytesi nopeus (käytä suositeltua digivälinettä
testaamiseen).
Jos mahdollista käytä langallista yhteyttä, tai siirrä
tietokoneesi lähemmäs modeemia.
Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset, jotka saattavat hidastaa
nettiyhteyttä.
Pyydä, että perheesi ei striimaa videoita tai osallistu
videopuheluihin, kun olet etätunnilla.
Pyydä nettiliittymäoperaattorilta apua, jos tarpeen.

Testaa toiminta uudelleen samantapaisella tehtävällä.

Käytä dioja tiivistämään oppitunnin pääpointit.
Ajoita lyhyitä taukoja oppituntiin. 
Käytä chattia kirjalliseen viestintään. Näin annat osallistujille
tarpeeksi aikaa vastaanottaa ja kirjoittaa vastauksia.
Jos mahdollista, nauhoita tunti. Näin osallistujat voivat katsoa
sen uudelleen tarvittaessa.

1.

2.

3.

4.

Yhteiset säännöt noudatettaviksi, jos hidas nettiyhteys jatkuu:
1.
2.
3.

4.

Sallia senioreiden ja syrjäisillä seuduilla asuvien kansalaisten
osallistuminen etäopetukseen.
Testata ja ratkaista hitaan nettiyhteyden haasteet.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele esitysdiat:
         a) Lista tehtävistä.
         b) Lista toteutettavista toimista, mikäli yhteys on hidas.

Verkossa, hybridi

30-45 minuuttia

10-20

Yksilötyö
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34. RYHMÄNHALLINTA

Miten antaa selkeitä ohjeita opiskelijoille etäopetuksessa

TAUSTA

Kun töitä tehdään verkossa, opiskelijoiden voi olla vaikeampaa ymmärtää,
miten tehdä tiettyjä tehtäviä tai harjoituksia, jotka opettaja heille määrää.
Vähäisemmän suoran vuorovaikutuksen vuoksi heidän voi olla vaikeaa kysyä
yksityiskohtia ja selvennyksiä, mikä saattaa estää heitä tekemästä tehtävää tai
he saattavat tehdä sen väärin.

TEOREETTINEN POHJA

Kunnollisten ja selkeiden ohjeiden antaminen etäopetustuokioissa on jopa
tärkeämpää kuin lähiopetuksessa luokkahuoneessa, koska osallistujat eivät
voi aina kysyä neuvoa vieressä istuvalta, jos he eivät ymmärrä ohjeistusta.
Teksti- tai videomuodossa olevien ohjeiden tulisi olla saatavilla osallistujille
koko oppitunnin ajan, jotta ne voi tarkistaa tarvittaessa. Ryhmänhallinnalle ja
motivaatiolle on tärkeää, että tehtävä suoritetaan onnistuneesti.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Tehtävän jakaminen ja ohjeistaminen niin, että ohjeiden ymmärtäminen
varmistetaan. Kun haluat tietää, onko tehtävän ohjeet annettu selkeästi ja
tehokkaasti, paras tapa on ohjeistaa tehtävä, jossa osallistujien pitää
noudattaa joitain perussääntöjä. Tarkista lopuksi, onnistuivatko he odotusten
mukaisesti.

 ©  AdobeStock



Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

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

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle
sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Esittele tehtävä ryhmälle ja tarkenna sen tarkoitus. 
Kerro ryhmälle, että tehtävän ohjeet luetaan ja selitetään vain
kerran yhdessä tekstimuotoisen esityksen kera, joka jää
ryhmäläisille näkyviin jaettuun kansioon tai chattiin. 
Lue ohjeet ja kommentoi niitä.
Sovi ryhmän kanssa aikataulu tehtävän tekemiseen ja
palautusmuoto (esim. chatin, sähköpostin tai jaetun kansion
kautta).
Anna esimerkki, miten muodostaa selvennyskysymyksiä
(esim. “muodosta kysymykset tekstimuodossa ja viittaa
tiettyyn kohtaan, sitten lähetä kysymys Zoomin chatissa”, tai
“kysy vain yksi kysymys kerrallaan”).
Varmista, että kaikki osallistujat ovat tehneet ja palauttaneet
tehtävän.  
Seuraavalla tunnilla (tai jos tehtävä on helppo, heti
palautuksen jälkeen) keskustele ohjeiden ymmärtämiseen
liittyvistä seikoista osallistujien kanssa.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Tehdä ohjeista kaikille selkeitä ja saavutettavia.
Helpottaa selvennyksien kysymistä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valitse tehtävätyyppi, jonka haluat antaa osallistujille (esim.
teeman dokumentointi/ongelmanratkaisu/materiaalin analyysi
ja havainnointi, kuten juliste tai uutisartikkeli).
Kirjoita ohjeet tehtävän suorittamiseen (työvaiheet,
dokumentin rakenne, lähteet, esitelmätyyppi – suullinen vai
kirjallinen (teksti + kuvia, diat). Ohjeiden tulee noudattaa
peruspiirteitä:

Tarpeellisen aineiston monipuolisuus – teksti ja kuvat
Suppeus – rajoittaudu vain olennaiseen tietoon          
Järjestys – jaa tehtävä eri vaiheisiin
Sanaston selkeys – käytä yksiselitteisiä termejä, jotka sopivat
kohderyhmällesi (esim. jos annat ohjeita senioriryhmälle,
vältä teknisiä lyhenteitä, kuten URL, vaan käytä termiä
nettisivu, tai langaton netti Wi-Fin sijaan), 

Valmista malliesimerkki monimutkaisiin tehtäviin. 

Verkossa, hybridi

35-55 minuuttia

5-15

Yksilö- ja ryhmätyö
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35. RYHMÄNHALLINTA

Miten toimia teknisten ongelmien ilmetessä

TAUSTA

Aikuisopetuskeskuksissa erityisesti vanhemmat ja syrjäisillä seuduilla asuvat
henkilöt voivat hyötyä uusien digivälineiden käytön oppimisesta. Tällöin
ilmenee kuitenkin usein ongelmia hitaan netin, puuttuvien välineiden tai
ikään liittyvien ongelmien takia (esim. näkö-, kuulo- ja muistiongelmat jne.).

TEOREETTINEN POHJA

Materiaalien jakaminen verkossa voi olla haastavaa teknisten ongelmien
takia. Ryhmänvetäjän tulisi huomioida mahdolliset ongelmat etukäteen ja
tarjota turvallinen ja tukeva ympäristö uusien jakamisalustojen ja -tyylien
opettelulle. Seniorit saattavat tarvita enemmän kannustusta uusien
digivälineiden käyttöön. Käytännölliset yksityiskohtaiset ohjeet olisi hyvä
jakaa paperilla ja/tai linkkien kautta, mikä alentaa kynnystä digivälineiden
käyttöön.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

 “Jos kohtaan ongelmia...”, “Kuka auttaa minua?” – Osallistujia pyydetään
tunnistamaan teknisiä ongelmia ja ohjataan niiden ratkaisussa ehdotusten ja
ohjeiden avulla.

 © Freepik



Tehtävä/Ratkaisu

KONTAKTITYYPPI

AIKA

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

TEHTÄVÄTYYPPI

KOHDERYHMÄ

VAIHTOEHTO
TEHTÄVÄÄN

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle
sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

ovatko he löytäneet hyödyllistä tietoa.
onko kerätty tieto tarpeeksi selkeää/riittävää, jotta he kykenevät 
jatkamaan itsenäisesti ongelmanratkaisemiseksi vai tarvitsevatko he 
enemmän apua.

1.  Pyydä osallistujia tunnistamaan yhdestä kahteen teknologista 
ongelmaa, jotka he haluavat ratkaista pikaisesti, ja pyydä heitä 
kertomaan ne (suullisesti tai kirjoitetussa muodossa chatin kautta).
2.  Vastausten perusteella jaa osallistujat pareiksi.
3. Pyydä pareja etsimään tietoa valmistellusta ohjeesta ja netistä 
(opettaja/ryhmänvetäjä neuvoo parhaimmat sivut).
4.  Pyydä osallistujia kymmenen minuutin jälkeen (nopea äänestys 
voidaan järjestää tätä varten): 

5. Vastauksista huolimatta ohjaa osallistujat asentamaan sovellus, joka 
sallii etäyhteyden heidän koneisiinsa (esim. TeamViewer tai AnyDesk).
6. Anna jokaiselle parille yksinkertainen harjoitus tehtäväksi noin 10 
minuutissa: Esim. jos ongelma on “Kuinka voi ladata kuvia kännykältäni 
tietokoneelle?”, tehtävä voisi olla: “Lataa 10 kuvaa kännykältäsi 
tietokoneelle ja luo niille tarkoitettu kansio työpöydälle.”
7. Auta osallistujia tarpeen mukaan: etäapu annetaan asennetun 
sovelluksen kautta (esim. TeamViewer tai AnyDesk).
8. Tarjoa palautetta suoritetusta tehtävästä. 
9. Esitä lopuksi yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka uutta digivälinettä 
käytetään (esim. Google Ads).
10. Muista tehtävän aikana korostaa, että osallistujat voivat pyytää apua 
koska vain ja varmista, että heillä on tuettu olo.

Helpottaa digivälineiden käyttöä. 
Tukea osallistumista ryhmätöihin.
Luoda turvallinen digivälineiden käyttöympäristö aikuisille, varsinkin
yksinäisille ja syrjäseudun asukkaille.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele lyhyt kirjoitettu tutoriaali, joka pitää sisällään alustavat 
ohjeet, jotka sopivat tietokoneelle, älykännykälle tai tabletille (PDF- 
tiedosto ladattavaksi tai lähetettäväksi).
Arvioi ja valitse yksinkertaisin verkkoviestintäalusta, joka sopii erilaisiin 
tehtäviin (Skype, Zoom, Meet): helppokäyttöisyys sallii paremman 
keskittymisen sisältöön toimintajärjestelmien sijaan.
Valmistele lyhyt lista vuorovaikutussäännöistä, jotka jaat chatissa.
Valmistele kysely liittyen välineisiin, keskeisiin digilähteisiin ja -taitoihin 
(älykännyköiden, tablettien ja tietokoneiden käyttö), nettiin pääsy ja 
verkkoviestintäsovellusten käyttö. 
Kyselyn tulosten perusteella voi järjestää henkilökohtaisia tapaamisia 
perustaitojen opettelua varten: miten yhdistetään nettiin, 
verkkoviestintäsovelluksen käyttö ja perustoimintojen käyttö (esim. 
kansioiden käyttö, sähköposti, editointiohjelmat, virusturva jne,).

Verkossa, hybridi, kontakti

1 tunti

8-12

Parityö
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36. RYHMÄNHALLINTA

Miten tehdä hybridiopetuksesta asynkronista

TAUSTA

Aikuiskoulutuksessa oppiminen ja opettaminen voi tapahtua asynkronisesti,
kun osallistujat eivät voi osallistua tunneille/aktiviteetteihin reaaliaikaisesti.
He voivat seurata niitä myöhemmin erilaisten välineiden kautta, jotka säilövät
materiaaleja (video, audio, diat, kuvat ja erilaiset tekstit, kyselyt jne.), sekä
sallivat asynkronisen vuorovaikutuksen, kuten chatit ja foorumit tietyillä
alustoilla (esim. Google Classroom) tai kurssia tai tehtävää varten erityisesti
luodut (esim. WhatsApp chatti).

TEOREETTINEN POHJA

Asynkronisen oppimisen ja opettamisen välineet ovat todistetusti hyvin
käytännöllisiä resursseja, varsinkin aikuiskoulutuksessa. Ne mahdollistavat
oppimisaikataulujen vapaamman järjestelyn ja liikkumisongelmien
ratkaisemisen (etäisyys, henkilökohtaiset tilanteet).

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvin rakennettu etätunti (esim. taidekasvatus tai vieraat kielet),
opetusmateriaalien verkkovarasto ja chattien sekä foorumien käyttö sallivat
kouluttautumisen asynkronisesti henkilöille, joille tämä on tarpeellista.
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Tehtävä/Ratkaisu

KONTAKTITYYPPI

AIKA

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

TEHTÄVÄTYYPPI

KOHDERYHMÄ

VAIHTOEHTO
TEHTÄVÄÄN

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro opiskelijoille, että materiaalit ovat saatavilla ja
pyydä heitä katsomaan ennakkoon tehty
luento/video/dia-show (esim. liittyen taiteeseen tai
paikalliseen kulttuuriperintöön).
Pyydä osallistujia täyttämään kysely/tehtävä määrätyn
aikarajan sisällä: esim. kysely suljetuilla kysymyksillä
Google Formsissa ja/tai kirjoitetut vastaukset avoimiin
kysymyksiin (esim. taidetunnilla lyhyet kuvatekstit tai
kommentointi taideteoksiin).

Toinen vaihtoehto on, että osallistujat lähettävät 1-2
kysymystä chattiin toisia opiskelijoita tai opettajaa
varten.

Katso vastaukset ja julkaise ne ryhmälle kyselyn
muodossa (esim. Google Formsin kautta).
Pyydä osallistujia vastaamaan kyselyyn.
Kommentoi kyselyä ja sen vastauksia kirjoitetussa tai
suullisessa muodossa.

1.

2.

3.

4.
5.

Mahdollistaa kaikille osallistujille luoda oma
oppimisaikataulu.
Luoda senioreille tai liikkumisongelmaisille mahdollisuus
osallistua.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele opetusmateriaalisetti (video, audio, diat, kuvat
ja erilaiset tekstit, kyselyt jne.). Didaktiset materiaalit
voivat olla alkuperäisiä tai linkkien kautta tarjottuja (aihe,
kieli, pituus, tai videon/audion kesto tulee ilmaista
selkeällä tavalla).
Luo systeemi opetusmateriaalien säilytystä ja käyttöä
varten (esim. virtuaaliluokka käyttäen Google Classroom
tai yksinkertaisesti vain ryhmälle luotu WhatsApp-ryhmä
ja jaettu kansio).
Luo ohjekirja opetusmateriaalin oikeaoppista ja
tehokasta käyttöä varten.
Lataa ja järjestä materiaalit valitulle alustalle. 
Taidetunnin didaktisen materiaalin tulee sisältää
runsaasti hyvälaatuisia kuvia selosteiden kera.

Verkossa, hybridi

60 - 90 minuuttia

10-20

Yksilö- ja ryhmätyö


