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SUSANNA JOKIMIES - LYHYESTI 

• Kasvatuspsykologia 

• Phenomena ry:n puheenjohtaja 2013 

• Peduca ry, Condus ry 2012 

• HYAL ry 2014 

• Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 2014-2015 

• HYYn hallituksen jäsen, uudet opiskelijat, tuutorointi, kansainvälisyys ja 
vapaaehtoiset 

 

 

 



TAVOITE 

• Pohtia ja herätellä uusia ajatuksia järjestön sisäiseen viestintään 

 

• Reflektoida omaa toimintaa, mikä voi rikastaa elämää niin järjestössä kuin 
sen ulkopuolella 

 

• Muistuttaa perehdytyksen tärkeydestä ja ideoida menetelmiä 



SISÄINEN VIESTINTÄ JÄRJESTÖSSÄ 

Rajataan aihetta hallituksen sisäiseen eli hallitustoimijoiden väliseen viestintään 
ja vuorovaikutukseen 

 

• Vuorovaikutuksesta yleisesti 

• Ryhmän viestintäsuhteet 

• Viestintäkäyttäytymisestä ryhmässä 

• Kehollinen ja sanallinen viestintä 

• Muu kuin kasvokkain käytävä viestiminen ja vuorovaikutus 



VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

• Vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, miten sinä toimit ryhmän jäsenenä.  

• Vuorovaikutustaidot ovat taitoja joita voi oppia ja harjoitella.  

 

• Vuorovaikutustaitoja ovat mm. 

• kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot 

• argumentointitaidot 

• taito osoittaa tukea 

• taito ottaa ja pitää puheenvuoroja 

• taito jatkaa toisen puheenvuorosta 

• taito ylläpitää keskustelua 

 



VIESTINTÄSUHTEET 



VUOROVAIKUTUSROOLI 
RYHMÄSSÄ 

• Roolit muokkaavat viestintää  

 vaikuttaa ryhmän saavuttamaan tulokseen 

 

• Tilanteeseen mukautuva roolikäyttäytyminen:  

edesauttaa ryhmätilanteen etenemistä ja positiivisen ilmapiirin vahvistamista 



TEHTÄVÄKESKEISIÄ 
ROOLEJA  

SUHDEKESKEISIÄ ROOLEJA
   

YKSILÖKESKEISIÄ ROOLEJA
  

• aloitteentekijä: aktivoi ryhmää 

• arvioija: arvioi tietoa ja ideoita 

• yhteenvetojen tekijä: 
muistuttaa käydyistä 

keskusteluista 

• koordinaattori: tekee 
ehdotuksia työnjaosta 

 

• pelisääntöjen asettaja: valvoo 
sääntöjen ja normien 

noudattamista 

• tuen antaja: kannattaa muiden 
ehdotuksia 

• portinvartija: huolehtii, että 
kaikki halukkaat saavat 

puheenvuoron 

• jännityksen laukaisija: 
rentouttaa tilannetta  

 

• vetäytyjä: ei reagoi eikä ota 
kantaa 

• jarruttelija: esittää 
vastalauseita ja nostaa esiin 

aiheita, jotka on jo käsitelty ja 

hylätty 

• huomion tavoittelija: korostaa 
omaa asiantuntijuutta 

tarpeettomasti 

  

 

Erilaiset vuorovaikutusroolit liittyvät ryhmän tehtävään ja sen 

suorittamiseen ja/tai ryhmässä vallitseviin suhteisiin. Galaneset al(2004) 



TEHTÄVÄ 

1. Pohdi toimintaasi ryhmätyöskentelytilanteissa: Millainen on oma roolisi 
ryhmässä?  

2. Piirrä ympyrä ja jaa se sektoreihin eli pizzaksi sen mukaan, mitä olet 
huomannut tekeväsi usein ryhmässä. 

3. Mitkä ovat mielestäsi positiiviset, entä negatiiviset roolisi? Merkitse 
positiiviset + merkillä ja negatiiviset – merkillä. 



NONVERBAALI VIESTINTÄ 

• Ilmeet, katse, eleet, liikkeet ja asennot (esim. hymy, pään puistelu, ryhti) 

• Välimatka ja tilankäyttö (esim. istumajärjestys, etäisyydet) 

• Äänen ominaisuudet (esim. painotukset, voimakkuus) 

• Kosketus (esim. kättely, halaaminen) 
 



MUU KUIN KASVOKKAIN KÄYTY 
VIESTINTÄ 

• Facebook ryhmät ja viestiketjut 

• Sähköpostit 

• Whatsapp 

Ja mitä vielä muuta?  

 

• Väärinkäsitysten mahdollisuus 

• Nonverbaalin viestinnän puute 

• Tekstin tulkitseminen vaikeus 

 



PEREHDYTTÄMINEN 
Hallitus vaihtuu: uhka vai mahdollisuus?  



PEREHDYTYKSEN TÄRKEYS 

• Uudet toimijat tuovat mukanaan uusia, raikkaita ideoita ja innostusta 
 mieletön potentiaali, jota kannattaa hyödyntää! 

• Mitä helpommaksi järjestön toiminnan ja hyvien tapojen oppiminen 
tehdään, sitä paremmin toimijat viihtyvät tehtävissään ja energiaa pystytään 
käyttämään enemmän uuden ideointiin.  

• Tärkeä tiedostaa: uusille toimijoille kaikki tai edes useimmat asiat eivät ole 
itsestään selviä. Toimittuaan järjestössä itse pitkään unohtaa helposti, että 
esimerkiksi useiden vuosien aikana itse omaksutut lyhenteet, nimet ja 
käsitteet eivät todellakaan aukene uusille ihmisille ilman selityksiä.  



KEINOJA 

• Hyvien toimintatapojen kokoaminen kirjallisiksi dokumenteiksi: testamentit 

• Vanhat kouluttavat uudet 

• Hallituksenvaihtopäivä 

• Limittäiset hallituskaudet 

• Vuoden suurimmista hankkeista kirjoitetaan muistiot 

• Tärkeät yhteystiedot kerätään yhteen 

• Sähköinen toimintakalenteri 

• Vanhoihin toimintakertomuksiin tutustuminen 

• Toimintakertomus tehdään huolella 



KIITOS  
JA TSEMPPIÄ JÄRJESTÖHOMMIIN! 


