3. Tunti
Tavoitteet:
 Ymmärtää, että kuuntelemisella ja läsnäololla on tärkeä merkitys kaverin tukemisessa.
 Harjoitella empaattista kuuntelemista.
 Saada vinkkejä miten vaikean asian voi ottaa puheeksi kaverin kanssa.
 Harjoitella vaikean asian puheeksi ottamista erilaisissa haastavissa tilanteissa.
 Saada välineitä omasta tai kaverin huolesta kertomiseen huoli puheeksi –lomakkeen
avulla.
 Ymmärtää, että kaverin huolet voivat kuormittaa myös omaa mieltä. Silloin on tärkeää
kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen.
Tunnin valmistelut:
• Tutustu etukäteen toisen tunnin harjoitteisiin sekä ekstramateriaaliin, jota voit käyttää,
mikäli aikaa jää. Voit myös vaihtoehtoisesti korvata jonkin harjoitteen
ekstramateriaaleista löytyvällä harjoitteella.
• Varaa tunnilla tarvittavat materiaalit sekä tarkista tekniikan toimivuus
Tarvikkeet:
 Tietokone + videotykki, diasetti näkyville PDF:nä.





Caset leikattuna valmiiksi ryhmille (erillinen liite)
Huoli puheeksi –lomake monistettuna jokaiselle
Ekstramateriaalien tarvikkeet mainittu dioissa erikseen.

DIA 38
Aika: 5 min
Välineet: Ajastin

DIA 38
Kerro
 Kuunteleminen on tärkeä kaveritaito, jota voi harjoitella ja vahvistaa.
 Seuraavassa pienessä porinaharjoitteessa keskitytään kuuntelemaan toista keskittyneesti ja
läsnäolevasti.
Harjoitus:
 Kukin pohtii ensimmäiseksi mieleen tulevan tilanteen aamusta tai kuluneesta päivästä, jonka voi
kertoa parille.
 Jakaudutaan pareittain ja tämän jälkeen toinen kertoo minuutin ajan aamustaan toiselle. Toinen
kuuntelee keskittyneesti ja myötäelää toisen kertomaa.
 Vaihdetaan osia.
 Minuutin ajasta/kertoja on hyvä pitää kiinni!
HUOM! Vanhemmille oppilaille kannattaa ottaa ekstratehtävistä kuunteluharjoitus, jossa havainnollistetaan
myös tilannetta, jossa toinen ei kuuntele. (Diat 48-50).

DIA 39
Aika: 5 min
Tähän mennessä aikaa kulunut
noin 5 minuuttia.

DIA 39



Keskustellaan harjoituksen päätteeksi yhdessä dialla olevista kysymyksistä.
Vaihtoehtoisesti voi valita koontikysymyksestä yhden keskeisimmäksi koetun kysymyksen ja siirtyä
sen jälkeen eteenpäin.

1.
•
•
•
•
•

Mistä tunnistaa, että toinen kuuntelee keskittyneesti?
Ilmaisee eleillä, ilmeillä ja lyhyillä äännähdyksillä, että kuuntelee minua.
Ei keskeytä tai mitätöi sanomaani.
Esittää lisäkysymyksiä.
Toistaa lyhyesti kuulemaansa ja varmistaa, että on kuullut oikein.
Ei lähde heti kertomaan omista asioistaan.

2. Mitä hyötyä kaverillesi on, jos osaat kuunnella häntä keskittyneesti?
 Se voi tuoda hänelle esimerkiksi huojennuksen, ilon, hyväksynnän, toiveikkuuden ja rentouden
tunteita.
 Empaattinen ja keskittynyt kuuntelu luo yhteyttä toiseen. Se tuottaa myös hyvää mieltä toiselle,
koska hän saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta.
 Empaattisella kuuntelulla voi syventää yhteyttä ja ystävyyttä toisen kanssa.
 Kaverin tukena oleminen ja kaverin auttaminen voi tuoda helpotuksen ja ilon tunnetta niin itselle
kuin kaverillekin.
3. Miten somessa voi osoittaa empatiaa? (esim. some-keskustelut)
 Somessa voi osoittaa empatiaa reagoimalla kaverin kommentteihin esimerkiksi erilaisilla emojeilla,
peukutuksilla, lyhyillä kommenteilla ja tarroilla.

DIA 40
Aika: 2-5 min
Tähän mennessä aikaa kulunut
n. 10 min
Kerro dian kohdat johdattelun
omaisesti.

DIA 41
Aika: 5 min
Tähän mennessä aikaa kulunut n.
15 min

DIA 41
Kerro: Huolta aiheuttavasta asiasta ei aina ole helppo aloittaa keskustelua. Tässä muutamia vinkkejä siihen.
1. Pohdi aluksi, mistä asiasta olet huolissasi kaverisi kohdalla?
2. Kun otat huolen puheeksi, huolehdi, että paikka on rauhallinen.
3. Voit kertoa omasta heränneestä huolesta ja lähestyä kaveria kysymällä dialla esitettyjen
esimerkkien kautta.


Käykää dialla olevat esimerkkilauseet yhdessä läpi.
DIA 42
Aika: 10 min (ohjeistus, ryhmiin
jako ja työskentelyaika)
Tähän mennessä aikaa kulunut n.
20 min
Tarvikkeet: Kyniä ja paperia

DIA 42
Kerro:
 Seuraavaksi pohditaan ryhmissä, miten erilaisissa tilanteissa voi aloittaa juttelemisen huolta
herättävästä aiheesta.
1. Jakaudutaan ryhmiin. (Jako neljään) 3 min
2. Näytä dialta ryhmätyön ohjeet.
3. Kerro, että jokainen ryhmä saa casen. Kuvittelette, että olette casen henkilön tuttu tai kaveri.
Pohtikaa ryhmässä, miten voisitte ottaa huolen puheeksi. Kirjatkaa sopivia repliikkejä. (5 min)
4. Kerro, miten ryhmätyöt puretaan: Esitetään caset ryhmälle siten, että yksi lukee casen ja kaksi
muuta kertovat, miten huolen voisi ottaa puheeksi. Muut voivat täydentää.

Kun ryhmät aloittavat työskentelyn, laita huolen puheeksi oton -dia näkyviin!
Vaihtoehtoiset toteutustavat:
 Tehkää tehtävä parityöskentelynä tai valitkaa dialta muutama case, jonka käytte läpi keskustellen.
(Nopeampi toteutustapa)
 Ekstratehtävissä on pidempi versio ryhmätyötehtävästä, jossa pohditaan myös tilanteen herättämiä
tunteita ja mahdollisia esteitä huolesta herättävästä asiasta keskustelemiselle. (Pidempi
toteutustapa, jos aikaa enemmän kuin 45 min)

DIA 43
Case-tilanteet ryhmätöihin.
Nämä löytyvät myös erillisestä
printattavasta liitteestä.

DIA 44
Aika: 10 min
Tähän mennessä aikaa kulunut n.
30 min

DIA 44
Nostakaa purkamisessa esiin muutamia case. Mikäli aikaa on enemmän, voi caseja ottaa useamman.
Vaihtoehtoinen purkutapa:
 Yksi lukee casen, kaksi muuta esittää tilanteen näytellen.
 Millaista vuoropuhelua tilanteessa käydään?

DIA 45
Aika: 2 min
Tähän mennessä aikaa kulunut n.
40 min
Tarvikkeet: Huoli puheeksi lomake
monistettuna jokaiselle

DIA 45
Kerro:
 Huoli puheeksi -lomake voi auttaa hahmottamaan omaa huolta sekä ottamaan sen puheeksi
läheisen aikuisen tai ammattilaisen kanssa.
 Jaa jokaiselle huoli puheeksi -lomake

DIA 46
Aika: n. 2 min

DIA 46
Kerro lopuksi:
 On tärkeää tuoda esiin, että kaverin hyvinvointi ei ole nuoren vastuulla vaan usein tarvitaan myös
aikuisen tai ammattilaisen apua.
 Toisaalta kaverin tilanne voi kuormittaa omaa mieltä ja omasta olosta voi aina kertoa jollekin
läheiselle.


Mikäli aikaa on, voit keskusteluttaa siitä, millaisia tunteita huolen puheeksi ottaminen voi herättää
henkilössä, joka kysyy huolta herättävästä asiasta tai toisaalta henkilössä, jonka kanssa huoli
otetaan puheeksi. (Omasta, heränneestä huolesta puhuminen kaverille voi jännittää ja kaverin
vaikea tilanne voi aiheuttaa ahdistuksen tai pelon tunteita. Kaverin tukena oleminen ja kaverin
auttaminen voi tuoda helpotuksen ja ilon tunnetta niin itselle kuin kaverillekin.)

DIA 47
3. tunnin ekstramateriaalit

DIA 48
Aika: 5 min (Ohjeistus ja
tehtävään orientoituminen)
Diat 48-50 kuuluvat samaan
tehtäväkokonaisuuteen

DIA 48
Kerro, että kuunteleminen on tärkeä kaveritaito, jota voi harjoitella ja vahvistaa.
Kuuntelemisharjoitus:
1. Ohjaaja kysyy: ”Oletteko olleet koskaan tilanteessa, että kerrot jotain itselle tärkeää asiaa ja
huomaat, ettei toinen kuuntele ollenkaan?” Mikäli olet, peukku ylös.
2. Ohjaaja kertoo: ”Seuraavaksi tehdään kuunteluharjoitus, jonka tavoitteena on havainnollistaa, mille
tuntuu, jos toinen kuuntelee tai ei kuuntele.
3. Ohjeista tehtävä orientointi dian ohjeiden mukaan.
4. Harjoituksen tarkempi ohjeistus seuraavassa diassa.
Vaihtoehtoisesti ohjaajaa tekevät ja havainnollistavat kuunteluharjoituksen.

DIA 49
Aika: n. 10 min
Välineet: Ajastin

DIA 49





Ohjeista kuuntelutehtävä dian ohjeiden mukaan yksi osio kerrallaan. (Voit ohjeistaa tehtävän
näyttämättä oppilaille diaa, koska ohjeiden monivaiheisuus voi aiheuttaa hämmennystä).
Ota kellosta aikaa 1 min/osio.
Pysähtykää jokaisen osion jälkeen pohtimaan lyhyesti, mille kokeilemanne tapa tuntui kertojasta ja
kuuntelijasta. Pitäkää keskustelut tässä kohdassa napakkana.
Jatkakaa harjoitus loppuun dian ohjeistuksen mukaan ja vaihtakaa sitten osia.

DIA 50
Aika: n. 5 min

DIA 50
Kerro:
 Kerro, että empaattinen kuunteleminen on tärkeä kaveritaito
 Tämä on taito, jota voi harjoitella!
 Tärkeää on, että kertoja kokee, että toinen on tilanteessa läsnä. Silmiin ei tarvitse katsoa katsoa
koko ajan, jotkut voivat kokea sen vaivaannuttavana. Pääasia, että tilanne on luonnollinen.
 Keskustellaan harjoituksen päätteeksi yhdessä dialla olevista kysymyksistä.
1. Mistä tunnistat, että toinen kuuntelee keskittyneesti?
• Ilmaisee eleillä, ilmeillä ja lyhyillä äännähdyksillä, että kuuntelee minua.

•
•
•
•

Ei keskeytä tai mitätöi sanomaani.
Esittää lisäkysymyksiä.
Toistaa lyhyesti kuulemaansa ja varmistaa, että on kuullut oikein.
Ei lähde heti kertomaan omista asioistaan.

2. Mitä hyötyä kaverillesi on, jos osaat kuunnella häntä keskittyneesti?
 Se voi tuoda hänelle esimerkiksi huojennuksen, ilon, hyväksynnän, toiveikkuuden ja rentouden
tunteita.
 Empaattinen ja keskittynyt kuuntelu luo yhteyttä toiseen. Se tuottaa myös hyvää mieltä toiselle,
koska hän saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta.
 Empaattisella kuuntelulla voi syventää yhteyttä ja ystävyyttä toisen kanssa.
 Kaverin tukena oleminen ja kaverin auttaminen voi tuoda helpotuksen ja ilon tunnetta niin itselle
kuin kaverillekin.
3. Miten somessa voi osoittaa empatiaa? (esim. some-keskustelut)
 Somessa voi osoittaa empatiaa reagoimalla kaverin kommentteihin esimerkiksi erilaisilla emojeilla,
peukutuksilla, lyhyillä kommenteilla ja tarroilla.

DIA 51
Aika: 10 min
Tarvikkeet: Mielenterveys voimaksi
–kuvakortit tai jotkut muut
kuvakortit
Kuunteluharjoitusta voi elävöittää
nostamalla kortti aiheesta, joka on
itselle merkityksellinen ja kertoa
kortissa olevista asioista.

DIA 52
Aika: 10 min
Tarvikkeet: Kyniä ja paperia

DIA 52
Älä näytä heti diaa, vaan ohjeista ensin.

Harjoitus:
• Monenlaiset asiat kaverin tilanteessa voivat aiheuttaa huolta.
• Pääsette pohtimaan hetken parin kanssa, millaiset asiat voivat aiheuttaa huolta? (Voit
vaihtoehtoisesti ohjeistaa toimimaan itsenäisesti).
• Nimetkää mahdollisimman monta asiaa, jotka voivat herättää huolta. (3 min)
• Kootaan ajatukset yhteen. Näytetään lopuksi dia (5 min).
• Vaihtoehtoisesti pohdinnan jälkeen voi näyttää dian ja kysyä, nousiko pareilla jotain asioita, joita ei
diassa ole mainittu?

DIA 53
Aika: 10-15 min
Tarvikkeet: 1 case/ryhmä
(monisteet), kyniä ja paperia,
tunteiden vuoristorata juliste tai
jokin muu tunnesanalista

DIA 53
Tämä on vaihtohtoinen ja pidempi tapa toteuttaa ryhmätyö kuin varsinaisessa tuntiosiossa.
Ryhmätyö on jaettu kahteen työskentelyososioon sekä purkuosioon.
Pidempi tapa soveltuu silloin, mikäli aikaa on käytettävissä enemmän kuin 45min/oppitunti sekä halutaan
painottaa tunteiden tunnistamista ja sanoittamista. Pidempi toteutus soveltuu paremmin vähän
vanhemmille oppilaille (9.luokka).
Edetkää dian ohjeiden mukaisesti.
DIA 54
Aika: 10 min
Tarkvikkeet: Kyniä ja paperia.
Tämä on ryhmätyön toinen
työskentelyosio. Edetkää dian
ohjeiden mukaisesti.

DIA 55
Aika: n. 10 minuuttia.
Edetkää dian ohjeiden
mukaisesti.
Mikäli ryhmä on iso, kaikkien
ryhmien tilanteita välttämättä
kannata purkaa, ellei ole sovittu
draamallisesta purusta.

DIA 56
Tämä on 3. tuntikokonaisuuden lopetusdia.
”Yhdessä olemme vahvempia”
Kerro, että jokainen on joskus tilanteessa, jolloin tarvitsee apua ja tukea. Jos voimme tukea ja auttaa toisia,
selviämme paremmin ja olemme yhdessä vahvempia.

