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Ryhmän perustaminen, ryhmän kehitysvaiheet 

 

Ryhmän perustaminen 

 
Ryhmää perustettaessa mietitään 

 kenelle ja miksi ryhmä perustetaan? Mikä on ryhmän tarkoitus? 

 onko ryhmällä yksi vai useampi ohjaaja? 

 missä milloin ja miten alkavasta ryhmästä tiedotetaan? 

 minkä kokoinen ryhmästä tulee? 

 kuinka usein ja kuinka monta kertaa ryhmä kokoontuu? Milloin ryhmä alkaa ja päättyy? Kuinka 

kauan yksi kokoontuminen kestää? 

 paljonko ryhmä tarvitsee rahaa? Miten ryhmä rahoittaa toimintansa? Kuka vastaa raha-asioista? 

 ovatko kokoontumistilat esteettömät ja toimintaan sopivat? Onko induktiosilmukka ja tarvittaessa 

tulkkaus käytettävissä? 

 

Ryhmän / kerhon aloitus  

 

Ryhmä aloitetaan toteamalla ryhmän perustehtävä (ryhmän tarkoitus ja tavoitteet täsmennetään 

myöhemmin yhdessä ryhmän kanssa) ja tutustumalla. Toisiin tutustuminen on tärkeä osa ryhmän 

luomista. Erilaiset tutustumisharjoitukset edesauttavat turvallisen ja luottamuksellisen ryhmän syntymistä 

sekä luovat keskinäistä vuorovaikutusta. Ne ovat usein myös hauskoja ja vapauttavia tapoja kertoa itsestä 

ja kuulla muista. 

 

Aloittavan ryhmän tutustumisharjoituksissa on tarkoitus paitsi tutustua myös antaa kaikille yhtäläinen 

mahdollisuus osallistua. On kuitenkin hyvä varmistaa, ettei kenenkään tarvitse tuoda itsestään esiin mitään 

sellaista, mitä ei ole halukas jakamaan. 

 

Varsinaisella sivulla on linkkejä erilaisiin tutustumisharjoituksiin. 

 

Ryhmän / kerhon aloittaessa muokataan ryhmän yhteistä tahtotilaa – vastataan kysymykseen, mitä me 

tässä ryhmässä haluamme tehdä ja saada aikaiseksi? Ohjaaja miettii yhdessä ryhmän kanssa seuraavia 

kysymyksiä: 

 Miksi ryhmä / kerho on olemassa? 

 Mikä on ryhmän / kerhon tehtävä ja tarkoitus? Mitä ryhmä-/kerhotoiminnalla tavoitellaan? 

 Kenelle ryhmä on tarkoitettu? Onko ryhmä suljettu vai avoin (kuka vain voi osallistua)? 

 Onko ryhmän perusideana, että yksi järjestää, organisoi ja vetää, muut tulevat ”valmiiseen 

pöytään” ja kuuntelevat vai … Onko ryhmän perusideana yhdessä tekeminen ja toimiminen, 

kaikkien osallistuminen? 

 Mitkä ovat ohjaajan tehtävät ja rooli? Mitä tehtäviä ja rooleja ryhmän jäsenillä on? 
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Ryhmän tarkoituksesta riippuen aloitusvaiheessa ideoidaan yhdessä tapaamiskertojen sisällöt sekä 

sovitaan tekijöistä ja työnjaosta. 

 

Myös toimintatapoihin, vuorovaikutukseen, valtuuksiin ja vastuihin liittyvät pelisäännöt sovitaan ryhmän / 

kerhon aloittaessa. 

 

Ryhmän kehitysvaiheet 

 

Jokainen ryhmä on erilainen ja ainutlaatuinen, mutta niiden taustalla vaikuttavat samat ryhmätoiminnan 

ilmiöt. Ryhmäprosessilla tarkoitetaan sitä, että ryhmän toiminta muuttuu jatkuvasti. Ryhmä kehittyy 

ryhmäksi tiettyjen vaiheiden kautta. Vaiheet eivät aina esiinny peräkkäin, vaan ne voivat olla myös limittäin. 

Seuraavassa on ryhmän kehitysvaiheet kaaviona. 

 

 


