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Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
Kouluttajan opas

Tuula Laine
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1. Ohjeita kouluttajalle

Arvoisa kouluttaja!
Tämä opas on tehty avuksi Sinulle, jotta
Sinun olisi mahdollisimman helppoa ohjata kurssi alusta loppuun onnistuneesti.
Aikataulu on tarkkaan mitoitettu, mutta
huomioi, että tilanteesta riippuen jotkut
asiakohdat voivat viedä pidemmän tai lyhemmän ajan kuin mitä tähän oppaaseen
on kirjattu. Kouluttajan tehtävä on pitää
kokonaisaikataulusta huolta. Jos joku osuus
venyy, on jostakin muusta nipistettävä. Jos
joku osuus menee oletettua nopeammin,
voitte siirtyä seuraavaan asiakohtaan tai
pitää tauon suunniteltua aiemmin.
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Kurssin kouluttaja tekee paljon työtä jo
ennen kurssin alkua. Pyri valitsemaan kurssitilaksi sopivan väljä, ikkunallinen tila.
Kiinnitä huomiota pöytäjärjestykseen kurssitilassa. Paras on yleensä järjestellä pöydät
4-5 hengen ryhmiin, sillä kursseilla tehdään
tavallisesti paljon ryhmätöitä. Luokkatilan
pitää kuitenkin olla järjestetty niin, että on
helppo kääntyä katsomaan esimerkiksi diaesitystä. Koska kurssilla pyritään luennoinnin sijaan toiminnallisuuteen, on auditorio
ehkä huonoin mahdollinen koulutustila.
Käy tarkistamassa hyvissä ajoin ennen kurssia – vaikkapa edellisenä iltana – että koulutustilassa varmasti kaikki on kunnossa,

ja että kaikki tarvittavat laitteet varmasti toimivat. On ikävää, jos
kurssin alku sählääntyy toimimattoman videotykin kanssa taistelemiseen.
Tärkeää on, että kokonaisuutena pysytte aikataulussa: kurssin on
alettava ja päätyttävä silloin kun on ilmoitettu, ruoka- ja kahvitauot on pidettävä ajallaan ja myös muita taukoja on oltava riittävästi. Järjestä kurssin aloituskahvit aina selkeästi ennen kurssin
alkua. Jos kurssi alkaa kello 10, laita kahvit tarjolle kello 9.30 ja
ilmoita se myös kurssikutsussa.
Varaa aikaa keskustelulle, mutta pidä huoli, ettei keskustelu lähde
rönsyilemään. Ohjaile keskustelua jämäkästi, mutta ystävällisesti.
Keskeytä tarvittaessa ja rajoita puheenvuorojen kestoa ja määrää.
Kohtele kurssilaisia tasa-arvoisesti. Kurssin kouluttajan roolissa sinun on oltava tasapuolinen ja neutraali: pidä piilossa omat mieltymyksesi tai aiemmat kokemuksesi kurssilaisista.
Joskus joudutaan muuttamaan pöytäjärjestystä kesken kurssin.
Se ei ole mikään ongelma: kerro kurssilaisille, millaista järjestystä
tarvitaan, ja siirtäkää pöydät ja tuolit yhdessä. Hyvää taukoliikuntaa! Tiloja järjestellessäsi pidä huolta, että luokka pysyy siistinä ja
viihtyisänä. Siirtäkää ylimääräiset pöydät ja tuolit seinustalle. Ryhmätöissä on erittäin tärkeää, että ihmiset istuvat kasvotusten ja
pystyvät siten näkemään ja kuulemaan toisensa mahdollisimman
hyvin. Rivissä tai toisen selän takana istuminen ei edistä osallistumista ja hyvää ryhmähenkeä.

Oppaassa mainitut diat
löytyvät:
www.jhl.fi/
yhdistyksen-teemat-aineistot

Mitä enemmän sinulle tulee kokemusta koulutusten ohjaamisesta,
sitä joustavammin pystyt toimimaan. Voit esimerkiksi etsiä tai kehittää uusia, erilaisia tehtäviä, joiden avulla käsitellä asioita. Mutta
halutessasi voit käyttää näitäkin tehtäviä ja ohjeita uudelleen ja
uudelleen. Sillä vaikka kurssin aihe olisi sama, on jokainen kurssi
aina erilainen. Kurssilaiset ja kurssin kouluttaja tekevät kurssista
joka kerta yhdessä ainutlaatuisen tilaisuuden, joka ei tule toistumaan.
Olen joskus seuraillut hevoslauman käyttäytymistä laitumella.
Usein johtajahevonen näyttää, mistä suunnasta löytyvät mehevimmät ruohotupsut ja jää sen jälkeen kulkemaan lauman viimeisenä. Näin se voi pitää silmällä lauman etenemistä ja huolehtia samalla, ettei kukaan tipahda porukasta. Samalla tavalla toimii viisas
kouluttaja.
Antoisia kursseja!
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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2. Muutama sana aikuispedagogiikasta
Tässä oppaassa pedagogiikalla tarkoitetaan kouluttajan tapaa järjestää opetus.
Opetusta järjestäessään kouluttaja joutuu
tekemään useita valintoja ja ratkaisuja:
Mitä opetetaan? Miksi opetetaan? Missä
ja milloin opetetaan? Millaisilla menetelmillä opetetaan? Näiden peruskysymysten
jälkeen kouluttaja päättää opetustilanteen
yksityiskohdista, kuten esimerkiksi taukojen
pituudesta ja sijoittelusta sekä kurssitilan
pöytäjärjestelyistä.
Vaikka emme sitä välttämättä tietoisesti tule
ajatelleeksi, kaikki nämä ratkaisut kertovat
siitä, millainen on koulutuksen suunnittelijan ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys. Valinnat
tehdään sen perusteella, miten oletamme
ihmisten oppivan. Kaadetaanko oppia kurssilaisten päähän sadan dian ja paperinivaskan avulla vai uskommeko ihmisen oppivan
parhaiten kokeilemalla ja harjoittelemalla?
Tässä kouluttajan oppaassa on lähdetty siitä oppimiskäsityksestä, että ihminen oppii
parhaiten tekemällä ja kokeilemalla. Siksi
tässä oppaassa on paljon tehtäviä ja harjoituksia.
Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa
ja mediamyllytyksessä ei voi liikaa korostaa
itsenäisen ja kriittisen ajattelun tärkeyttä.
Annettujen arvojen kyseenalaistaminen ja
vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen
ovat sellaisia tavoitteita, jotka voi huoletta
asettaa lähes mihin tahansa aikuiskoulutukseen. Myös ay-liikkeen toimintatapoja on
tervettä välillä kyseenalaistaa ja uudistaa.
Samoin on tärkeää vahvistaa me-henkeä ja
sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Kouluttajan täytyy myös aina kohdella opiskelijoi-
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ta siten, että oppimistilanteet vahvistavat
opiskelijoiden autonomiaa, tasavertaisuutta ja keskinäistä solidaarisuutta.
Näiden pohdintojen jälkeen voimme listata
kouluttajan tärkeimmät tehtävät.
Kouluttajan tehtävänä on:
• asettaa tavoitteita,
• ohjata koulutustapahtumaa jämäkästi ja
ystävällisesti,
• tuottaa oppimistilanteita, joissa opiskelijoille syntyy oivalluksia,
• antaa kannustavaa palautetta,
• motivoida ja rohkaista,
• tukea omalla viestinnällään oppimista ja
kehittymistä,
• kannustaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.
Suosittelemme tutustumaan testeihin:
Tutustu itseesi oppijana ja kouluttajana
www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/testit/
index.php

Muista, että kouluttaminen
ei ole yhtä kuin esiintyminen. Kouluttaminen on
palvelutehtävä.

3. Muistilista kouluttajalle

Muutama viikko ennen kurssia
• VARAA kurssitilat ja tarjoilut tai jos ne on varattu jo aiemmin, tarkista että kaikki on kunnossa. Koulutustilassa on oltava aina vapaata tilaa harjoituksia varten.
• TEE kurssiohjelma (Liitteet 1 - 2). Tässä oppaassa esitellyt ohjelmat ovat malliohjelmia,
joita voit muunnella tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi lyhemmissä koulutuksissa jättää
joitain opintokokonaisuuksia kokonaan pois ja ottaa toisia tilalle. Tai jos kyse on muutaman tunnin koulutuksesta, voit käsitellä vain yhden kokonaisuuden (esimerkiksi jäsenhankinta). Malliohjelmat ovat liitteenä.
• Mikäli kurssi alkaa kahvituksella, on sen syytä olla ennen kurssin alkua. Esimerkiksi kahvitus kello 9.30 ja kurssi alkaa kello 10. Ilmoita tämä myös kurssikutsussa.
• LÄHETÄ kurssikutsut. On hyvä tapa liittää kutsun oheen kurssiohjelma. Ilmoita joka tapauksessa kutsussa vähintään kurssin aloitus- ja päättymisajankohta.
• VALMISTELE kurssi itsellesi sopivaksi. Ennen jokaista kurssia tarkista, mitä tehtäviä käytät
ja arvioi niihin ja jokaiseen opetusjaksoon kuluva aika.

Vähän ennen kurssia
• TARKISTA tilojen ja laitteiden toimivuus.
• JÄRJESTÄ pöydät haluamaasi järjestykseen, esimerkiksi 4 – 5 hengen ryhmäpöydiksi. Pöydistä täytyy olla helppoa kääntyä katsomaan fläppitaululle ja PowerPoint –dioja.
• HUOLEHDI, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat mukana.
Muistiinpanovälineitä tarvitaan aina. Harjoituksiin liittyvät materiaalit on tässä oppaassa merkitty punaisella.
• TARKISTA kahvi- ja ruokailuaikataulut.
• PIDÄ kurssin aikana riittävästi taukoja. Taukoja on oltava noin tunnin välein ja vähintäänkin aina puolentoista tunnin opiskelutuokion jälkeen on tauon paikka.
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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4. Kurssin avaus:

Tutustuminen, tavoitteet ja pelisäännöt
Kurssilaisten esittäytyminen
JAKSON TAVOITTEET:
Tavoitteena on antaa kurssilaisille
kokonaiskuva kurssista, tehdä
pelisäännöt sekä luoda rento,
oppimiselle sopiva ilmapiiri.

Yhteensä 30 – 60 min.

Tervetulotoivotus ja kouluttajan
esittäytyminen (noin 10 min.)
• TOIVOTA osallistujat tervetulleeksi ja esittele itsesi lyhyesti.
• KÄY läpi kurssin tavoitteet, joista olet
sopinut yhdessä koulutuksen tilanneen
yhdistyksen (tai muun tilaajan) kanssa.
• KOULUTUKSEN yleisenä tavoitteena on
käsitellä yhdistyksen ja sen toimijoiden
perustehtäviä sekä pohtia, kuinka yhdistystoiminta saataisiin mahdollisimman
innostavaksi, houkuttelevaksi ja palkitsevaksi.
• HALUTESSASI voit kysyä kurssilaisilta näkemyksiä esittelemistäsi tavoitteista – voit
kysyä ovatko he samaa mieltä kurssin
tavoitteista.
• ESITTELE tiiviisti koulutuksen ohjelma
ja aikataulu (dia 2 tai 3). Päivitä diat
ohjelman mukaisesti!
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(15 – 30 min.)
Esittäytymistehtävän tarkoituksena on
paitsi tutustuttaa kurssin osanottajia toisiinsa myös luoda hyvää ilmapiiriä kurssille
alusta lähtien. Lisäksi usein on tarkoituksena suunnata osanottajien ajatukset kurssin
aiheeseen ja heidän omiin tavoitteisiinsa.
Siksi jonkinlainen aloitus- tai esittäytymistehtävä on aina hyvä olla olemassa riippumatta siitä, tuntevatko kurssilaiset toisensa
entuudestaan vaiko ei.

Vaihtoehto 1
Esittäytymistehtävä: Käsi olalle
Tämä esittäytymistehtävää voi käyttää sekä
entuudestaan toisilleen tutuille että tuntemattomille kurssilaisille. Kouluttaja voi halutessaan osallistua tehtävään.
1. Asettukaa kurssitilaan rinkiin seisomaan.
2. Kehota kurssilaisia katsomaan muita
kurssilaisia sillä silmällä, kenet heistä on
tavannut kyseisestä porukasta ensimmäisenä. (Tapaaminen on voinut tapahtua lapsuudessa, 15 vuotta sitten tai
vaikka kurssipäivän aamuna.)
3. Kehota kurssilaisia laittamaan kätensä
sen ihmisen olalle, jonka on siitä porukasta tavannut ensimmäisenä. (Syntyy
liikettä ja vipinää, naurua ja lopulta
syntyy ihmisten muodostamia ketjuja ja
ryhmittymiä.) Jokaisen kurssilaisen tulee
laittaa toinen kätensä jonkun ihmisen
olalle. Tällä tavalla kurssilaiset esittäytyvät lyhyesti, sillä seisoessaan ihminen

ei puhu niin pitkään kuin istuessaan.
Samalla kaikki saavat tietoa siitä, ketkä
tuntevat entuudestaan toisensa. Sitä
mukaa kun ihminen on esittäytynyt ja
kertonut valintansa perusteet, hän voi
irrottaa kätensä toisen olalta.
4. Tämän jälkeen pyydä kurssilaisia valitsemaan sellainen pari, jonka tuntee mahdollisimman huonosti entuudestaan. Jos
kurssilaisia on pariton määrä, muodostuu yksi kolmen ryhmä.
5. Pyydä pareja esittäytymään lyhyesti toisilleen. Sen jälkeen parit kysyvät toisiltaan: Mihin yhteen asiaan tai kysymykseen haluaisit tällä kurssilla vastauksen?
Anna aikaa parikeskusteluun noin 10
min.
6. Kysy pareilta, mitä asioita tai kysymyksiä
nousi esiin ja kirjoita ne esim. fläpille.
Näin saatte kurssille tavoitteet. Huom!
Muista aika ajoin kurssin kuluessa ja
vielä lopussa tarkistaa, että kaikkiin
kysymyksiin on saatu edes jonkinlaiset
vastaukset.

Vaihtoehto 2
Esittäytymistehtävä: Mitä otetaan reissuun mukaan?
Tämä tehtävä on sopiva silloin, jos kurssilla
on paljon toisilleen vieraita ihmisiä, jotka
eivät tiedä tai muista edes toistensa nimiä.
Kyseessä on hauska, tunnelmaa vapauttava
harjoitus, joka auttaa muistamaan osallistujien nimet. Kouluttajan on hyvä osallistua
tehtävään.
1. Asettukaa rinkiin istumaan tai seisomaan.
Tehtävän onnistumisen kannalta kaikkien on ehdottomasti nähtävä toistensa
kasvot.
2. Kerro kurssilaisille, että olette lähdössä
yhdessä reissuun. Matka voi olla ihan
mihin tahansa, vaikkapa jos on jostain
syystä jokin ajankohtainen (mukava!) paikka, niin valitkaa se. Voit valita
matkakohteen itse tai voitte valita sen
yhdessä. Se voi olla Kuopio, etelänapa,
Espanjan aurinkorannikko, Kuu – siis
ihan mitä tahansa!

Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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3. Kerro, että jokainen ottaa reissuun
mukaan jonkun asian tai esineen. Se
voi olla konkreettinen esine tai asia
(aurinkorasva, housut jne.) tai jotain
aineetonta (toveri, innostus jne.) Pääasia on, että mukaan otettava asia alkaa
mielellään samalla tavulla tai vähintään
samalla kirjaimella kuin oma etunimi.
4. Kun olette päättäneet, mihin matkustatte, kertokaa ringissä oma etunimenne ja mukaan otettava asia. Näytä itse
esimerkkiä: ”Olemme päättäneet lähteä
purjehtimaan yhdessä Atlantin yli. Minä
olen Tuula ja otan mukaani tietysti
tuulta.” Kerro, että esittäytymiskierrosta
jatketaan vastapäivään. Jokainen kertoo
(1) ensin nimensä ja mukaan otettavan
asian. Tämän jälkeen (2) jokainen toistaa
jo esittäytyneiden kurssilaisten nimet ja
asiat, joita he ottavat mukaan. Nimet
olisi toistettava järjestyksessä, rivissä
edeten, ei henkilöstä toiseen hyppien.
Tämä auttaa nimien muistamisessa.
Lopuksi vielä (3) toistetaan oma nimi ja
mukaan otettava asia. Oma nimi sanotaan siis aina kaksi kertaa, ensimmäiseksi ja viimeiseksi.
Tässä vaiheessa kaukana ringissä olevat
henkilöt alkavat huokailla, että he eivät voi
muistaa kaikkien nimiä. Rauhoittele heitä, että kun keskitytään kuuntelemaan ja
nimet toistuvat monta kertaa, niin nimet
muistaa ihmeen hyvin. Ja tietysti mukaan
otettava asia auttaa myös muistamisessa.
Ja totta kai tarvittaessa autetaan (mutta ei
liian pian, annetaan vuorossa olevan vähän
aikaa miettiä).
Eli rinki siis jatkuu: ”Minä olen Matti ja otan
mukaani maston. Tässä on Olli, joka ottaa
mukaan olutta. Tuula ottaa mukaan tuulta
ja minä olen siis Matti ja otan mukaan maston.” Näin käydään rinki läpi loppuun saakka.
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Pelisäännöt kurssille
Ryhmätehtävä: Tehdään kurssille pelisäännöt (Yhteensä 10 – 15 min.)
Kerro, että kurssin aluksi on hyvä sopia yhdessä, mitä sääntöjä noudatamme kurssilla,
jotta pääsemme edellä mainittuihin kurssin
tavoitteisiin ja voimme kurssin päätyttyä
lähteä kotiin hyvillä mielin, ajatellen, että
olipa kiva kurssi!
Kysymys siis kuuluu: millaiset säännöt haluamme tälle kurssille? Anna kurssilaisille
viisi minuuttia aikaa keskustella keskenään
säännöistä 2 – 4 hengen ryhmissä. Pyydä
jokaista ryhmää tai paria keksimään 3 – 5
sääntöä, joita pitävät tärkeinä. Korosta, että
sääntöjen tulee olla konkreettisia.
Tämän jälkeen kerää säännöt fläppitaululle otsikon ”Pelisäännöt” alle. Varmista aina
ennen säännön kirjaamista, että jokainen
on valmis sitoutumaan kyseiseen sääntöön. Tehkää pelisäännöistä mahdollisimman konkreettiset, niin että niihin voidaan
kurssin kuluessa tarvittaessa vedota. Konkreettisia pelisääntöjä EIVÄT ole esimerkiksi
”olemme avoimia” tai ”hyvä ilmapiiri”. Pelisääntöjen on oltava sellaiset, että jokainen
tietää, mitä täytyy tehdä, kun pelisäännöistä pidetään kiinni. Toiston välttämiseksi samaa sääntöä ei tarvitse kirjata uudelleen.
Mikäli kurssilaiset eivät tuo seuraavia asioita pelisääntöihin, kouluttajan kannattaa
ottaa ne esiin:
• puhelimet äänettömälle ja piiloon
• pidämme kiinni aikataulusta
• jokaisella on tasavertainen mahdollisuus
puhua
• kuuntelemme toisia

Pelisääntöjen tekeminen ja
niihin sitoutuminen on osoitus
siitä, että oppimistilannetta
kunnioitetaan.

5. Yhdistyksen perustehtävää etsimässä
– Miksi yhdistys on olemassa?
JAKSON TAVOITTEET:
Tämän jakson tavoitteena on palata
juurille eli löytää uudelleen se syy, miksi
yhdistys on olemassa. Olemassaolon
tarkoituksen myötä toivottavasti löytyy
myös uutta, mielekästä ja yhdistyksen
perustehtävän suuntaista tekemistä. Sekä
tietysti iloa tekemiseen!

Yhteensä 90 min.
Kaikki yhdistyksessä tapahtuva toiminta
palvelee pohjimmiltaan yhdistyksen perustehtävää. Siksi on tärkeää tunnistaa, mikä
se on ja mitä kaikkea meidän pitää ja mitä
voimme tehdä yhdistyksessä. Yhdistyksen
perustehtävä on hyödyllistä määritellä ryhmätöiden avulla. Tässä oppaassa on esitelty
kolme vaihtoehtoista tapaa määritellä yhdistyksen perustehtävä. Kolmas vaihtoehto
(opetuskeskustelu) on huomattavasti nopeampi tapa kuin kaksi ensimmäistä.

Vaihtoehto 1
Ryhmätehtävä: Yhdistyksen perustehtävää
etsimässä
1. Jos JHL-yhdistyksemme perustettaisiin
nyt, niin mikä olisi se tavoite, syy, perustehtävä, miksi se perustettaisiin? Mitä
kirjattaisiin perustamispöytäkirjaan?
2. Mitä muita tehtäviä uudella JHL-yhdistyksellä olisi?

Keskustelua yhdistyksen perustehtävästä 3
– 5 hengen ryhmissä (noin 15 min.). Ryhmien vastaukset yleiskeskusteluun. Verrataan vastauksia. Kurssin kouluttaja antaa
jokaiselle ryhmälle puheenvuoron ja sen
jälkeen jakaa puheenvuorot halukkaille.
(noin 20 min.)
Jatketaan toisella ryhmätehtävällä (samat
ryhmät kuin edellisessä tehtävässä): (noin
25 min.)
1. Tutkikaa, mitkä ovat yhdistyksen tehtävät Järjestötiedon käsikirjan mukaan.
2. Verratkaa näitä yhdistyksen tehtäviä
edellä listaamiinne tehtäviin. Ovatko
samat vai onko käsikirjan julkaisemisen
jälkeen tullut jotain uutta?
Ryhmien vastaukset yleiskeskusteluun. Vertaillaan vastauksia. Kurssin kouluttaja antaa jokaiselle ryhmälle puheenvuoron ja sen
jälkeen jakaa puheenvuorot halukkaille. (20
min.).
Näytä dia 5. Keskustelkaa siitä, toteutuvatko diassa esitellyt toimivan yhteistyön edellytykset kurssilaisten omissa yhdistyksissä.
(noin 10 min.)

Vaihtoehto 2
Ryhmätehtävä: Yhdistyksen perustehtävää
etsimässä
Näytä johdannoksi dia 5. Keskustelkaa siitä, toteutuvatko diassa esitellyt toimivan
yhteistyön edellytykset kurssilaisten omissa
yhdistyksissä. (10 min.)
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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Kerro, että seuraavaksi pohdimme yhdistyksen perustehtävää ja yhdistyksen hedelmällistä toimintaa käyttäen apuna vertauskuvallisesti puuta.
Jaa kurssilaiset 3 – 4 hengen ryhmiin. Jos
kurssilla on esimerkiksi 20 henkilöä, käske
ottaa jako kuuteen. Jos jaat ryhmät näin,
saat vierekkäin istuvat kaverukset eri ryhmiin. Jos koulutukseen osallistuu jäseniä
useammasta yhdistyksestä, jaa ryhmät kuitenkin niin, että saman yhdistyksen jäsenet
ovat samassa ryhmässä. Silloin yhdistys saa
kurssituliaisena oman puunsa. Joka tapauksessa pienryhmien on tärkeää muodostua
korkeintaan neljästä henkilöstä – pieni
ryhmä ikään kuin pakottaa kaikki osallistumaan työskentelyyn. (10 min.)
Ryhmätehtävä: Ryhmien tehtävänä on piirtää ja askarrella oma JHL-puu (yksi pienryhmä tekee yhden yhteisen puun). Puu kuvaa
sitä, millaista yhdistyksen toiminnan pitäisi
olla, että se olisi mahdollisimman innostavaa, mukaansa tempaavaa ja vaikuttavaa.
Puu rakennetaan seuraavasti (dia 6):
• Juuret ovat kaiken perusta. Mitkä ovat
yhdistyksesi juuret – mikä on yhdistyksen toiminta-ajatus, mistä se saa voimansa?
• Oksat ja lehdet kuvaavat sitä, miten
toimimalla Sinä ja muut yhdistyksen
jäsenet edistätte ay-toiminnan menestystä ja hedelmien syntymistä.
• Hedelmät kertovat siitä, mitä hyvää
antia ja tuloksia ay-toiminta tarjoaa
jäsenille, työelämään, yhteiskuntaan ja
viime kädessä koko maailmaan.
Ohjaa ryhmiä keskustelemaan huolellisesti
diassa esitetyistä kysymyksistä ennen kuin
alkavat tehdä puuta. Aikaa on! Rohkaise
kurssilaisia käyttämään mielikuvitustaan ja
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keksimään uusia asioita ja toimintamuotoja
(oksat ja lehdet). Luo vähän kilpailuhenkeä:
Mikä ryhmä tekee kukoistavimman puun,
missä puussa on eniten hedelmiä? (30-40
min.)
Ryhmätehtävän purku (30 min.)
Laittakaa puut seinälle ja kiertäkää koko
ryhmän kanssa katsomassa puut. Joku tekijäryhmästä esittelee oman ryhmänsä puun
ja kertoo mikä oli helppoa, mikä oli uutta,
mikä puun tekemisessä innosti ja kuinka
pitkälti oma yhdistys nykyisin toimii puun
mallin mukaisesti. Jokainen ryhmä voi valita myös tärkeimmät ideat, jotka olisi tarpeellista viedä yhdistyksen konkreettiseen
toimintaan.

Vaihtoehto 3
Opetuskeskustelua yhdistyksen tehtävistä
(20 – 30 min.)
Käykää yhdessä läpi yhdistyksen tehtävät
Järjestötiedon käsikirjassa olevan listan
avulla. Tämän jälkeen keskustelkaa yhdessä
tai ryhmissä alla olevista kysymyksistä. Lisätkää kysymyksiä tarvittaessa.
• Ovatko kaikki listassa olevat tehtävät
yhtä tärkeitä?
• Millä tavalla kurssilaisten omissa yhdistyksissä käytännössä toimitaan kussakin
tehtäväkohdassa?
• Mihin kohtiin omassa yhdistyksessä täytyisi panostaa nykyistä enemmän?

6. Mitä sanottavaa on yhdistyslailla ja
yhdistyksen säännöillä?
JAKSON TAVOITTEET:
Tavoitteena on selvittää, millä tavalla
laki ja säännöt ohjaavat ja säätelevät
yhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on
myös, että kurssilaiset löytäisivät asioita,
joita omassa yhdistyksessä voisi tehdä
paremmin ja täsmällisemmin.

Yhteensä 60 - 90 min.
Tässä osiossa käymme läpi olennaisemmat
yhdistyksen toimintaan vaikuttavat säännöt ja lait. Yksityiskohtaiset kysymykset ja
epäselvyydet voi aina tarkistaa yhdistyksen
säännöistä.
Esittele diat 7 – 14 (noin 20 min.)
– opetuskeskustelua.

Vaihtoehto 1
Ryhmätehtävä: Yhdistyksen säännöt ja arjen toiminta (noin 60 min.)
Millaiset asiat herättävät keskustelua yhdistyselämän arjessa? Onko yhdistystoiminnassa käytäntöjä, jotka ovat epäselviä aktiiveille tai jäsenille? Mihin ollaan tyytyväisiä
yhdistyksen toiminnassa? Mihin ei olla tyytyväisiä? Listatkaa asiat paperille. (20 min.)
Kun asiat on listattu, ottakaa esille JHL-yhdistyksen säännöt. Tutkikaa ryhmässä,
millä tavalla säännöissä määrätään näistä

asioista, joita olette edellä listanneet. Vai
määrätäänkö mitään? (15 min.)
Lopuksi joku ryhmästä esittelee ryhmän
vastaukset koko porukalle. Tämän jälkeen
seuraa yhteiskeskustelu. Voidaanko keskustelun pohjalta tehdä jotain johtopäätöksiä
tai muutosehdotuksia yhdistyksen toimintaan? (25 min.)

Vaihtoehto 2
Opetuskeskustelu: Yhdistyksen säännöt ja
arjen toiminta (40 - 60 min.)
Kouluttaja on koonnut etukäteen muutaman asian, joiden tietää usein muodostuvan ongelmakohdiksi yhdistysten toiminnassa. Kirjaa asiat esimerkiksi fläpille.
Käykää yhdessä keskustelua näistä kohdista
ja etsikää ratkaisuehdotuksia. Kirjaa ylös ja
ota keskusteltavaksi myös sellaiset asiat,
mitä kurssilaiset nostavat esiin keskustelun
kuluessa!
Kysymyksistä on myös mahdollista muodostaa ketjuja: jos hallituksen jäsenet eivät
ole aktiivisia voi asiaan vaikuttaa heikko
tiedonkulku. Tieto taas ei kulje, koska kokoukset on huonosti valmisteltuja. Jos hallituksen kokouksia on vaikea saada päätösvaltaisiksi, voidaan miettiä, miksi aktiivit
eivät koe nykyistä toimintaa motivoivaksi.
Mahdollista on myös tässä yhteydessä miettiä, aiheuttaako hallituksen koko ongelmia
tai vastaako toiminnan laajuus ja sisältö
yhdistyksen perustehtävää ja voimavaroja.

Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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HUOM! Kouluttajan on otettava keskusteluun
ne asiat, jotka ovat kurssilaisille tärkeitä ja
jätettävä vähemmälle huomiolle ne asiat, jotka
ovat vain omasta mielestä tärkeitä.
Opetuskeskustelussa aika menee nopeasti.
Pidä huoli, että ehditte keskustella kaikista
keskeisistä asioista!

Tarpeen vaatiessa tarkistakaa, löytyykö
säännöistä ohjeita ongelmiin. Toisaalta on
myös hyvä tarkistaa, etteivät ratkaisuehdotukset riko sääntöjä. Anna kuitenkin
ideoiden pulputa, sääntöjä kannattaa tarkastella vasta luovan ideoinnin jälkeen ja
tehdä sitten tarpeelliset muutokset. Liian
usein olemme kangistuneet samoihin toimintatapoihin. Liian usein meillä on myös
mielikuva, että jotakin ”ei saa” tai ”ei voi”
tehdä, vaikka oikeasti mitään estettä ei ole
olemassa.

Vaihtoehto 3
Ryhmätehtävä: Käsitteiden selvittäminen
(40 - 60 min.)
• Pienryhmissä selvitellään dian 14 käsitteet ja dian 15 pohdintakysymykset.
Apuna yhdistyslaki, yhdistyksen säännöt ym. tarvittavia taustamateriaaleja.
• Pienryhmätöitä ei pureta yhteisesti,
vaan kouluttaja kiertelee ryhmissä ja
tarkkailee, että kaikki asiat varmasti
selviävät. Tarvittaessa ja käytettävän
ajan puitteissa asioita nostetaan yhteiskeskusteluun.
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7. Kuka päättää ja millä oikeudella?

Hallituksen tehtävät, velvollisuudet ja työnjako
JAKSON TAVOITTEET:
Tavoitteena on selventää yhdistyksen
hallituksen tehtäviä sekä terävöittää
tekemistä ja parantaa työnjakoa kurssilaisten omissa yhdistyksissä.

Yhteensä 60 - 75 min.
Tässä osiossa muistutamme mieliin,
mitkä ovat yhdistyksen hallituksen tehtävät
ja velvollisuudet. Tehtävien avulla haemme
ideoita oman yhdistyksen hallitustyöskentelyyn ja työnjakoon.
Käy yhdistyksen ja hallituksen tärkeimmät
tehtävät läpi opetuskeskusteluna:
diat 16 – 20. (10 - 15 min.)

Ryhmätehtävä 1 (10 - 15 min.)
Keskustelkaa hetki pienryhmissä seuraavista kysymyksistä:
1. Mitä toimihenkilöitä hallituksessa on
yhdistyksen sääntöjen mukaan oltava?
2. Mitä toimihenkilöitä hallituksessa voi
näiden sääntömääräisten lisäksi olla?

Ryhmätehtävä 2 (20 - 30 min.)
Tutustukaa hallituksen työnjakoon (toimihenkilöiden tehtävät, Järjestötiedon käsikirja) ja keskustelkaa alla olevista kysymyksistä. Lopuksi tehkää ryhmässä pieni
yhteenveto käydystä keskustelusta. Yhteenveto esitellään koko kurssille.
1. Mikä on oma tehtäväsi ja miten hyvin se
vastaa esitettyä tehtävänkuvaa?
2. Miten tehtävät on omassa yhdistyksessäsi jaettu (erityisesti puheenjohtajan ja
sihteerin tehtävänjako)? Vertailkaa eri
yhdistysten käytäntöjä.
3. Kasaantuvatko tehtävät harvoille vai
onko työnjako oikeudenmukainen?
4. Onko hallitus keskustellut työnjaosta ja
tehtävänkuvista?
5. Mikä asia yhdistyksessäsi toimii hyvin?
Mistä annat kiitosta yhdistyksen hallitukselle?
6. Mihin asioihin hallitustyöskentelyssä
haluat parannusta?
Tehtävän purku: (10 - 15 min.) Kouluttaja
pyytää jokaista ryhmää tekemään pienen
yhteenvedon ryhmässä käydystä keskustelusta. Joku ryhmäläinen esittelee yhteenvedon koko porukalle. Kerro tästä purkutavasta jo ennen kuin päästät ryhmät
keskustelemaan.

Käyttäkää apuna Järjestötiedon käsikirjaa, JHL. Vastausten etsiminen ja keskustelu
pienryhmissä riittää, yhteiskeskustelua ei
välttämättä tarvita. Kysy kuitenkin ryhmiltä, nousiko keskusteluissa esiin jotain, jonka
osallistujat haluavat jakaa kaikkien kanssa
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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8. Päivän päätöstehtävä
Yhteensä 15 – 30 min.

Kokoava keskustelu
On tärkeää, että koulutus päättyy koulutuksen antia yhteen kokoavaan keskusteluun
tai harjoitukseen. Tällaisen harjoituksen voi
tehdä vaikka molempien päivien päätteeksi.
Jos et ensimmäisen koulutuspäivän lopus-
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sa ehdi toteuttamaan kokoavaa tehtävää,
huolehdi että koulutuksen päätöspäivänä
sille on aikaa.
Erilaisia kokoavia ja arvioivia tehtäviä löydät luvusta 14.

9. Virittäytyminen päivään
Yhteensä 15 min.

Vaihtoehto 1
Puheenvuorokierrokset
• Ensimmäisellä kierroksella
jokainen sanoo korkeintaan
kahdella lauseella, mitä jäi
eilisestä tärkeänä asiana
mieleen.
• Toisella kierroksella jokainen
sanoo (edelleen lyhyesti),
mitä odottaa tältä päivältä.

Vaihtoehto 2
Minuuttikonsultti
Jakaannutaan 4-6 hengen ryhmiin. Istutaan ringissä, yksi ryhmä yhdessä ringissä, mielellään
pöydän ympärillä.
• Jokainen miettii yhden yhdistystoimintaan liittyvän ongelman tai haasteen
ja kirjaa sen paperille. Anna aikaa asian
kirjaamiselle 1 – 2 minuuttia oman harkintasi mukaan. Voit myös antaa ensin
minuutin aikaa ja mikäli näyttää siltä,
että aika on liian lyhyt, voit hieman
jatkaa sitä. On kuitenkin tärkeää, että
tehtävään ei kokonaisuudessaan mene
varttia kauempaa. Kysehän on virittäytymistehtävästä ja esiin nousseisiin
asioihin paneudutaan kurssin aikana!
(Huolehdi, että niin myös tehdään!)
• Tämän jälkeen kerro, että ajatuksena on
pyörittää kutakin ongelmaa piirin ympäri siten, että jokainen kirjoittaa pa-

periin heti ensimmäisen tästä aiheesta
mieleen tulevan ajatuksen.
Purku:
• Lopussa jokaiselle on palautunut oma
paperi. Jokainen katsoo läpi ongelmaan
tulleet vastaukset ja ideat.
• Tämän jälkeen yhteiskeskustelu: Löysikö kukaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja
ongelmaansa? Onko tähän ongelmaan
saatu vastauksia edellisenä kurssipäivänä? Voiko tähän ongelmaan hakea
vastauksia tänä kurssipäivänä? jne.

Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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10. Hyvät kokoukset

– toimivan yhdistyksen perusta
JAKSON TAVOITTEET:
Tässä jaksossa paneudutaan siihen,
miten yhdistyksen kokouksista saataisiin entistäkin mielenkiintoisempia,
jämptimpiä ja mukavampia.

Yhteensä 45 - 75 min.
Yhdistyksen toiminta perustuu kokouksille
ja kokouksissa tehtäville päätöksille. Valitettavasti kuitenkin kokouksiin suhtaudutaan
usein kovin nuivasti. Niitä pidetään hyödyttöminä, pitkäveteisinä ja kuivina. Jotta kokouksista saataisiin innostavia ja mielekkäitä, on kokoustoimintaa uudistettava.

Ensinnäkin on arvioitava, tarvitaanko asioiden käsittelyyn aina hallituksen kokousta
puheenjohtajineen, sihteereineen ja pöytäkirjoineen. Hallituksen on nimittäin pidettävä kokous ainoastaan silloin, kun käsiteltävänä on päätösasioita. Hyvin usein nämä
päätösasiat liittyvät yhdistyksen varojen
käyttöön. Halutessaan hallitus voi päättää,
että eri asioiden käsittelyä varten perustetaan työryhmiä eli jaostoja. Näin esimerkiksi jäsentapahtumia voidaan suunnitella
tapahtumajaoston kokouksissa ja työsuojeluasioita omassa jaostossaan. Jaostot laativat kokouksistaan muistion ja pitävät hallituksen ajan tasalla.
Toiseksi kokouksissa täytyy puheenvuorot
jakaa tasapuolisesti ja on kaikin keinoin
yritettävä luoda kokoukseen miellyttävä ilmapiiri.
Kolmanneksi kokoukset eivät saa venyä
loputtomiin. Kaksi tuntia on ehdoton
maksimiaika kokoukselle. Puheenjohtajan on pidettävä huoli aikataulussa
pysymisestä ja tarvittaessa rajattava
puheenvuoroja ystävällisesti, mutta jämäkästi. Jos kokoukset pitkittyvät alvariinsa, on hyvä pohtia, täytyisikö hallituksen kokouksia pitää useammin tai
voisiko joitakin asioita siirtää jaostojen
käsiteltäväksi.
Pohjustukseksi harjoittelulle esittele
diat 21 – 27 hallituksen kokouksista.
Tarvittaessa käykää läpi myös diat 28 –
34 hallituksen kokouksen kulusta. (Noin
15 min.)
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Kokoustoiminnan harjoitteluun on neljä
vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1
Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta
(45 – 60 min.)
1. Jaa kurssilaiset 3-4 ryhmään siten että
kuhunkin ryhmään tulee enintään kuusi
henkilöä.
2. Jaa ryhmille kysymykset kokoustoiminnasta (Liite 3). Mikäli ryhmiä on enemmän kuin kolme, voit antaa kahdelle
ryhmälle samat kysymykset.
3. Ota kurssille mukaan kokoustoimintaa
käsittelevää materiaalia, esimerkiksi Kari
Loimu: Yhdistyksen ABC tai KSL-opintokeskuksen nettiaineisto nimeltä Yhdistystoiminnan avaimet. Kerro, että
tarvittaessa ryhmät voivat käyttää
materiaaleja apunaan tehtävien teossa.
4. Kerro mihin mennessä ryhmien vastausten on oltava valmiina. Oletus on, että
ryhmätyöskentelyyn käytetään 20 – 30
min.
5. Käykää yhdessä läpi oikeat vastaukset.
(Liite 4) Keskustelua syntyy varmasti, anna ihmisten keskustella – oikeat
vastauksetkaan eivät välttämättä ole
täysin mustavalkoisia. Ennen yhteistä
keskustelua kerro, paljonko yhteiselle
keskustelulle on aikaa. Oletus on, että
yhteiseen keskusteluun käytetään aikaa
20 – 30 min.

Vaihtoehto 2
Harjoituskokous (noin 60 min.)
Harjoituskokouksen valmistelu eli ryhmä
vastaa seuraaviin kysymyksiin (noin 15
min.):
1) Mikä yhdistys on kyseessä?
2) Onko kyseessä yhdistyksen syys- tai
kevätkokous vai yhdistyksen hallituksen
kokous?

3) Pohtikaa, mitä asioita kokouksessa on
käsiteltävä. Yhdistyksen kokouksissa on
käsiteltävä säännöissä määrätyt asiat.
Hallituksen kokouksen sisällöt sen sijaan
ovat vapaammin valittavissa. Valitkaa
harjoitukseen mielellään sellaisia asioita,
joista hallituksen jäsenillä on erilaisia
mielipiteitä.
4) Laatikaa pienryhmissä kokoukselle asialista sekä muut tarvittavat dokumentit.
Kokouksen osallistujien ja tarkkailijoiden
on nähtävä asialista koko ajan. Laatikaa siis
asialista esimerkiksi fläpille. Voitte myös
hyödyntää saatavilla olevaa tekniikkaa.
Tämän jälkeen ryhmä päättää yhdessä tai
kouluttaja määrää roolit harjoituksessa eli
kuka on kukin kokoustilanteessa. Haluttaessa ja mikäli kurssilaisia on tarpeeksi,
voi osa kurssilaisista toimia kokoustilanteen tarkkailijoina. Tarkkailijoille voi nimetä
henkilöt, joita he nimenomaan tarkkailevat.
Kirjatkaa ylös niin, että koko ryhmä
näkee:
• Yhdistys
• Kokous
• Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
• Mahdolliset muut läsnäolijat
Kokouksen tarkkailijat tarkkailevat alla
olevia asioita ja kirjaavat ylös huomioitaan. Kurssin kouluttaja toimii samoin. Hän
tarkkailee koko kokoustilannetta ja mahdollisuuksien mukaan kaikkia kokoukseen
osallistuvia henkilöitä. Selvennä kurssilaisille oma roolisi. Päätä ja kerro etukäteen
kurssilaisille, keskeytätkö kokouksen, jos
havaitset virheitä vai käsitelläänkö ne vasta
purkukeskustelussa.
Kerro tarkkailijoille, mihin kokouksen toimintaan liittyviin asioihin haluat heidän
kiinnittävän huomiota:
• Miten puheenjohtaja johtaa kokousta?
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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• Miten puheenvuorot jakaantuvat? Saavatko kaikki halukkaat puheenvuoron?
Osallistuvatko kaikki keskusteluun?
• Ovatko toimintatavat ja päätökset lain
ja sääntöjen mukaisia?
Valitse ja kerro myös, mihin viestinnällisiin asioihin haluat tarkkailijoiden kiinnittävän huomiota:
• Kehon kieli – miltä se näyttää? Tuleeko
esimerkiksi aggressiivinen, välttelevä,
vastaantuleva tai myötäilevä kuva?
Miksi?
• Onko kokouksessa vastakkaisia tavoitteita? Millä tavalla ne ilmenevät?
• Millaisia ratkaisuja tai vaihtoehtoja esitetään? Miten niitä perustellaan?
• Liittoutuvatko jotkut joidenkin kanssa?
Miten se ilmenee? Miten se vaikuttaa
kokouksen kulkuun ja ilmapiiriin?
• Millaisia rooleja on valittu? Edistävätkö
osallistujat kokouksen kulkua vai hankaloittavatko sitä? Millä tavalla?
Kokouksen pitäminen (20 – 30 min.):
Kokouksen puheenjohtajan on pidettävä
huoli aikataulussa pysymisestä.
Purkukeskustelu (20 – 30 min.)
Purkukeskustelussa käydään kokoustilanne
läpi kouluttajan ja tarkkailijoiden muistiinpanojen perusteella. Kuten kaikissa tehtävissä ja niiden purkamisessa, myös tässä on
tärkeää, että annettava palaute on rakentavaa ja positiivista.

Vaihtoehto 3
Keskustelua kokoustoiminnasta videon
innoittamana (noin 30 min.):

Tanssikokous
Katsotaan eräs kokousvideo - kyse on työpaikkakokouksesta. Pyydä kurssilaisia miettimään ja kirjaamaan itselleen ylös, mitä
heikkouksia tässä kokouksessa oli.
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Siskonpeti, 2. kausi: Tanssikokous (videon
kesto 10 min.): https://www.youtube.com/
watch?v=JR1skF9oJ8g
Videon katsomisen jälkeen yhteistä keskustelua videosta:
Oliko lopputulos hyvä? Miksi tällaiseen lopputulokseen päädyttiin? Mitä ongelmia kyseisessä kokoustilanteessa oli? Kuinka olisi
päästy parempaan lopputulokseen?

Vaihtoehto 4
Laita päätösasian käsittelykohdat oikeaan
järjestykseen (20 – 30 min.)
LIITTEESSÄ 5 on päätösasian käsittelykohdat oikeassa järjestyksessä. Ota liitteestä
niin monta kopiota kuin kurssilla on pienryhmiä. Leikkaa käsittelykohdat erikseen ja
sekoita ne. Jokaiselle ryhmälle tulee siis 12
lappua. Pidä itselläsi muistin tukena kokonaiset paperit, sillä oikea vastaus on siis siinä.
Jaa kurssilaiset pienryhmiin (3 – 5 henkilöä)
ja pyydä ryhmiä kokoontumaan pöydän
ympärille. Anna jokaiselle ryhmälle laput ja
pyydä heitä laittamaan nämä päätösasian
käsittelykohdat oikeaan järjestykseen. (10 –
15 min.)
Tehtävän purku: Käykää oikea vastaus läpi
ja keskustelkaa tehtävästä tarpeen mukaan
(10 – 15 min.)

11. Toiminnan suunnittelusta intoa
yhteiseen työhön
JAKSON TAVOITTEET:
Tavoitteena on jämäköittää yhdistyksen
toimintaa huolellisen suunnittelun ja
seurannan avulla.

Yhteensä 60 min.
Tässä jaksossa valitaan tehtävä yhdistyksen
tilanteen mukaan. Mikäli on tarvetta tehdä
yhdistykselle toimintasuunnitelma, valitaan
vaihtoehto 1. Jos taas on enempi tarvetta
yhdistyksen toiminnan tarkasteluun ja arviointiin, valitaan vaihtoehto 2.

Vaihtoehto 1
Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja
toimintakalenterin tekeminen
Käy läpi tiiviisti toiminnan suunnittelun periaatteet liiton ohjeistuksen avulla. Esittele
liiton laatima yhdistyksen mallitoimintasuunnitelma (taulukko) ja ohjeet. Löydät
taulukon ja ohjeet liiton verkkosivuilta (Aktiivin työkalut). (10 min.)
Laatikaa toimintasuunnitelma taulukon
päälle. Voitte tehdä sen kaikki yhdessä tai
ryhmiin jakautuneena. Mikäli kurssin osallistujat ovat samasta yhdistyksestä ja halutaan jakautua ryhmiin, voi ensimmäinen
ryhmä käsitellä esimerkiksi yhdistyksen järjestötoimintaa, toinen edunvalvontaa, kolmas tiedotusta ja neljäs koulutustoimintaa.
Jos aikaa on rajallisesti, voitte keskittyä
esimerkiksi yhdistyksen koulutustoiminnan
suunnitteluun. Koulutussuunnitelma on

olennainen osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. (40 min.)
Lopuksi keskustelkaa ja arvioikaa yhdessä
tehtyjä suunnitelmia. (10 min.)

Vaihtoehto 2
Yhdistyksen huolto huoltokirjan avulla
Jaetaan kaikille Yhdistyksen huoltokirja ja
annetaan hetki aikaa tutustua niihin. Huoltokirja löytyy myös liiton verkkosivuilta Aktiivien työkaluista. Jos joku on jo käyttänyt
huoltokirjaa, hän saa kernaasti kertoa kokemuksiaan. (10 min.)
• Ensimmäiseksi käykää yhdessä läpi
huoltokirjan korteissa 1.0 – 5.0 olevat
kysymykset. Tämän jälkeen jakautukaa 3
- 5 hengen ryhmiin. Mikäli kurssin osallistujat ovat eri yhdistyksistä, laitetaan
samaan ryhmään saman yhdistyksen
edustajia. Sopikaa, mikä ryhmä käsittelee minkäkin kortin kysymykset.
• Kun ryhmissä nousee esiin toimintaideoita, kirjataan ne ylös fläpille, niin että
kaikki näkevät ne. Ylös kirjataan suunniteltu toimenpide, tavoite ja muut huomioitavat seikat. Ideat voi kirjata ylös
myös suoraan liiton toimintasuunnitelmapohjalle. Tässä vaiheessa kuitenkin
riittää, että toimintaa vain ideoidaan.
Toimintasuunnitelma laaditaan sitten
ideoinnin pohjalta sekä käsitellään
hallituksen kokouksessa ja yhdistyksen
syyskokouksessa. (40 min.)
• Tehtävän purku: (10 min.): Jokainen
pienryhmä valitsee 1 – 2 parasta ideaa tai toimenpidesuunnitelmaa, mitä
tehtävän aikana keksittiin ja esittää ne
koko ryhmälle.
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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12. Järjestetään!

Johdatus järjestämiseen ja järjestäytymiseen
JAKSON TAVOITTEET:
Muistutetaan mieleen, että
yhdistyksen perustehtävä, järjestäytyminen ja jäsenhankinta
liittyvät tiiviisti toisiinsa. Tutustutaan järjestämiseen ja arvioidaan,
olisiko se sopiva työkalu omalle
työpaikalle.

Yhteensä 45 – 60 min.

Järjestäminen tarkoittaa sitä, että työpaikalla laitetaan paikallinen edunvalvontaorganisaatio kuntoon. Käytännössä
ammattiliiton kouluttama järjestäjä etsii sopivia henkilöitä eli ”liidereitä”, jotka
työpaikallaan voisivat toimia henkilöstön
edustajina. Järjestäjät siis etsivät sopivia ja
ay-toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä
luottamustehtäviin haastaen samalla työntekijät osallistumaan työpaikkansa epäkohtien korjaamiseen. Näin edistetään myös
ammatillista järjestäytymistä. Ammattiliitto
on järjestäjän ja koko työyhteisön vahvana
tukena koko järjestämishankkeen ajan.
Tarpeet ja toiminta ovat työpaikan jäsenistöstä lähtöisin, joten järjestämistyö on
erityisen jäsenlähtöistä toimintaa. Järjestämistyö on myös ammattiyhdistysliikkeen
juurille palaamista. Kaikki lähtee liikkeelle
työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta toiminnasta. Tyypillisessä työpaikan järjestä-
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mishankkeessa kartoitetaan työntekijöiden
osallistumishalut ja neuvotellaan työnantajan kanssa työntekijöiden tarpeelliseksi kokemasta kehittämiskohteesta.
Hankkeen päättyessä työpaikalle on rakennettu toimiva edunvalvontaorganisaatio ja
jäsenet ymmärtävät ammattiliiton ja järjestäytymisen merkityksen. Työpaikalla on
luottamusmies ja työntekijät ovat mukana
edunvalvonnassa. Työnantajan kanssa neuvotellaan, sovitaan ja työpaikkaa kehitetään yhteistyöllä.

Järjestäminen
Esittele diojen 35 - 40 avulla, mitä järjestämisellä tarkoitetaan (noin 15 min.)
Diojen esittelyn ja niistä syntyvän opetuskeskustelun jälkeen siirrytään puhumaan
siitä, mitä järjestäminen oman yhdistyksen
piirissä ja työpaikoilla voisi tarkoittaa. Keskustelu kannattaa todennäköisesti käydä
yhdessä koko ryhmän kanssa. Keskusteluun
varataan aikaa 30 – 45 min.
Keskustelukysymyksiä liittyen oman yhdistyksen toiminta-alueeseen:
1) Kuinka suuri osa yhdistyksen järjestämisalan työpaikkojen työntekijöistä kuuluu
JHL:ään?
2) Onko kaikille työpaikoille valittu luottamushenkilöt?
3) Mitkä ovat suurimmat esteet järjestäytymiselle?
4) Millaista apua aktiivit kaipaisivat järjestäytymiseen ja jäsenhankintaan?

5) Olisiko jollakin työpaikalla tarvetta järjestämishankkeelle? Miten pääsisimme
alkuun hankkeen kanssa?

toa JHL-opiston järjestämiskoulutuksista
(JHL kouluttaa -opas). Löydät oppaat liiton
verkkosivuilta.

Kurssin kouluttajalla on oltava taustamateriaalina Taskuopas järjestämiseen ja tie-
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13. Ay-liikkeen voima on sen jäsenissä:
jäsenhankinta
JAKSON TAVOITTEET:
Lisätä ymmärrystä siitä, miksi
jäsenhankinta ja jäsenhuolto
ovat ay-toiminnalle ensiarvoisen
tärkeitä. Haetaan uusia ideoita
jäsenhankintaan. Harjoitellaan
ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa.

Yhteensä 60 - 90 min.
Koska ammattiliitto on yhtä vahva kuin
sen jäsenet, on tärkeää että mahdollisimman moni työntekijä on ammattiyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen toiminnan on oltava
sellaista, johon on mukava tulla mukaan.
Luottamushenkilöt ja yhdistyksen aktiivit
päättävät millaista toiminta on ja viestivät
joko tietoisesti tai tiedostamattaan joka ikinen päivä siitä, millainen oma yhdistys on.
Jäsenhankintatilanteessa puhumista tärkeämpää on kysyminen ja kuunteleminen –
vaikka toisin usein luulemme. Nyrkkisääntö
on 80/20 eli 80 % ajasta pitäisi äänessä olla
potentiaalisen jäsenen, 20 % jäsenhankkijan.
Kysele potentiaaliselta jäseneltä, mistä hän
on kiinnostunut ja pohtikaa yhdessä, mitä
etua yhdistyksen jäsenyydestä voisi olla hänelle. Varaudu jo etukäteen perustelemaan
eri tavoin, miksi yhdistyksen jäseneksi kannattaa liittyä. Varaudu myös siihen, että
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monilla voi olla hyvin negatiivinen kuva
ay-liikkeestä. Nokkapokkaan ei kannata
lähteä, joten mieti, miten keskustelet malttisi säilyttäen haastavan henkilön kanssa.
Negatiivinen henkilö ei todennäköisesti yhden keskustelun perusteella liity yhdistyksen jäseneksi, joten miten keskustelu tällaisen henkilön kanssa kannattaa päättää?
Miksi jäsenhankinta ja jäsenmäärä ovat
tärkeitä? (20 – 30 min.) Alustus jäsenhankinnasta diojen 41 - 43 avulla.
Mikäli aikaa on vähän käytettävissä, voitte käydä jäsenhankinta-asiat läpi opetuskeskusteluna (noin 30 min.) Suosittelemme
kuitenkin jäsenhankintaharjoituksen tekemistä.
Keskustelukysymyksiä:
• Millä tavalla yhdistyksissä tehdään
jäsenhankintaa? Mitkä ovat hyväksi
havaittuja keinoja?
• Onko yhdistyksissä tarkasteltu, eroaako
jäseniä, minkä verran ja mistä syystä?
Jäsenhankinnan kanssa yhtä tärkeää on
jäsenhuolto! Ei ole viisasta ajaa perälauta auki!
• Millä tavalla yhdistyksessä huolehditaan
siitä, että nykyiset jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan ja haluavat jatkossakin
pysyä yhdistyksen jäseninä?
• Kouluttaja laittaa fläppitaululle esiin
kaikki hyvät ideat, mitä keskustelussa
nousee esiin.

Ryhmätehtävä: Jäsenhankinta

1. Ex tempore –näytelmät

(40 – 60 min.)

• Kaikki tai vain halukkaat muodostavat
parin tai kolmen ryhmän.
• Kouluttaja jakaa roolit ensimmäiselle
parille tai ryhmälle.
• Ensimmäinen pari tai ryhmä katsoo
omat roolinsa – niitä ei näytetä eikä
kerrota kenellekään muulle!
• Ensimmäiset esiintyjät nousevat ylös
ja näyttelevät pienen näytelmän mahdollisimman todenmukaisesti rooliinsa
asettautuen.
• Esityksen jälkeen keskustellaan yhdessä,
mikä kyseisessä tilanteessa oli haastavaa, kuinka hyvin jäsenhankkija malttoi
kuunnella, onnistuiko hän mahdollisesti
saamaan uuden jäsenen yhdistykseen
ym. Palautekeskustelu noin 5 – 10 min.
• Tämän jälkeen annetaan uudet roolilaput seuraavalle parille tai kolmikolle ja
jatketaan näin kunnes aika tai halukkaat
esiintyjät loppuvat.
• Kouluttajan on oltava tarkkana ajan-

Heittäytykäämme harjoituksiin: Pienet näytelmät
Harjoituksia varten kurssin kouluttaja on
tulostanut ja leikannut jokaisen roolilapun erilleen. Yhdessä lapussa on siis aina
yksi rooli. Osassa näytelmiä on kaksi roolia,
osassa kolme. Halutessanne voitte jättää
kolmen roolin näytelmästä yhden roolin
pois ja tehdä tehtävän paritehtävänä (Liite 6). Tietysti kouluttaja voi keksiä ja tehdä
roolilaput itsekin.
Harjoituksen voi tehdä ainakin kahdella eri
tavalla:
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käytön kanssa! Huolehdi, että kaikki
halukkaat pääsevät esiintymään ja että
kaikille palautekeskusteluille jää tarpeeksi aikaa. Älä anna esitysten venyä
liian pitkiksi ja tarvittaessa rajoita myös
palautekeskustelua.

2. Valmistellut näytelmät
• Mikäli tuntuu siltä, että kurssilla ei juuri
ole halukkaita esiintyjiä, voi harjoituksen tehdä ryhmätehtävänä. Tällöin
harjoituksessa ehkä kannattaa käyttää
vain kahden roolin näytelmiä.
• Jaa kurssilaiset vähintään neljän hengen
ryhmiin. Jaa ryhmille roolilaput (yhdelle
ryhmälle yhden näytelmän roolilaput).
Anna ryhmille 5 – 10 minuuttia aikaa
tutustua rooleihin ja miettiä perusteluja.
• Ryhmä siis näkee myös ”vastapuolen”
roolin. Ryhmän tehtävänä on myös valita, ketkä esiintyvät näytelmässä. Muut
ryhmän jäsenet toimivat taustavoimana
ja sparraajina.
• Kaikki ryhmät valmistautuvat yhtä aikaa
ja kun aika on loppu, nousevat ensimmäisen ryhmän edustajat esiintymään ja
muut keskittyvät katselemaan.
• Esityksen jälkeen keskustellaan yhdessä,
mikä kyseisessä tilanteessa oli haastavaa, kuinka hyvin jäsenhankkija malttoi
kuunnella, onnistuiko hän mahdollisesti
saamaan uuden jäsenen yhdistykseen
ym. Palautekeskustelu noin 5 – 10 min.
• Kouluttajan on oltava tarkkana ajankäytön kanssa! Huolehdi, että kaikki ryhmät
pääsevät esiintymään ja että kaikille
palautekeskusteluille jää tarpeeksi aikaa.
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Älä anna esitysten venyä liian pitkiksi ja
tarvittaessa rajoita myös palautekeskustelua.

HUOM! Kurssilaiset voivat pitää tällaista harjoittelua outona, joten kouluttajan on syytä
kannustaa ja ehkä ystävällisesti pakottaakin
harjoitteluun. Kerro, että kyse on harjoituksesta, jossa ei voi epäonnistua. Tärkeintä
harjoituksessa on yhdessä käytävä keskustelu, ja siksi on tärkeää, että kaikki keskittyvät näytelmään. Jokainen näyttelee omalla
tyylillään ja huomio keskitetään näytelmässä
esitettyihin mielipiteisiin ja perusteluihin.
Vauhtiin päästyään kurssilaiset useimmiten
pitävät tällaisista harjoituksista. Jos ensimmäisen kierros tai ensimmäisten parien esitykset menevät harjoitteluun, niin mikään
ei estä ottamasta uudestaan!

14. Kurssin arviointi ja päättäminen
15 – 20 min.
Kurssin tai kurssipäivän päätöstehtäviä:

Vaihtoehto 1 Matkalaukun pakkaaminen
Pyydä jokaista ottamaan esiin tyhjä paperi
ja kynä. Sen jälkeen pyydä jokaista ottamaan mielessään esiin pieni matkalaukku.
Kysymys kuuluu: Mitä ideoita ja ajatuksia
haluat tästä päivästä tai kurssista pakata
mukaasi matkalaukkuun, kun lähdet täältä eteenpäin? Pakkaa juuri se, mitä haluat!
Kirjoita paperille haluamasi asiat. Paperi jää
omaan käyttöösi.
Anna aikaa matkalaukun pakkaamiseen
noin viisi minuuttia. Tämän jälkeen jokainen saa lyhyesti kertoa koko ryhmälle, mitä
otti mukaan. Mikäli kurssilaisia on paljon
ja aikaa vähän, voit jakaa porukan kahteen
ryhmään. Tällöin kukin kertoo mukaan pakkaamistaan asioista omassa ryhmässään.

Vaihtoehto 2 Nopea palaute
Kun kouluttaja haluaa saada nopeasti suoraa palautetta kurssin onnistumisesta, on
yksi hyvä keino kerätä se tyhjille papereille.
Aluksi on hyvä ohjeistaa, että kysymyksiin
vastaamiseen ei ole varattu kovin paljon aikaa. Näin ihmiset yleensä alkavat kirjoittaa
välittömästi.
Mieti kysymykset valmiiksi. Kysymyksiä on
hyvä olla 3 – 5 kappaletta. Sano yksi kysymys kerrallaan. Seuraa ihmisten kirjoittamista. Kun suurimmalla osalla kynä ei enää

liiku, on tärkeimmät vastaukset kirjoitettu.
Esitä uusi kysymys muutaman minuutin
päästä, jotta tempo ei pääse hidastumaan.
Jotta pysyisit aikataulussa, esitä seuraava
kysymys, vaikka jotkut vielä kirjoittaisivatkin. Luota siihen, että tärkeimmät asiat tulevat ihmisten mieleen ensimmäisenä.

Vaihtoehto 3 Lankakerä
Tämän tehtävän voi tehdä korkeintaan 12
henkilön ryhmässä. Osallistujien on tunnettava toisensa nimeltä. Ohjaa kurssilaiset
rinkiin seisomaan, mene myös itse mukaan.
Pidä kädessäsi lankakerää ja kerro omia
tunnelmiasi päivän/kurssin sujumisesta.
Kutsu jotakuta kurssilaista nimeltä ja heitä lankakerä tälle. Pyydä häntä vuorostaan
kertomaan päivän tunnelmista. Pidä kiinni
langan päästä siten että lanka on kohtuullisen tiukalla. Näin jatketaan niin kauan, että
jokainen on saanut vuorollaan lankakerän
ja päässyt kertomaan ajatuksiaan ja samalla
piirin keskelle muotoutuu verkko.
Kun kaikki on käyty läpi, on aika purkaa
verkko. Nyt viimeisenä kerän saanut sanoo
sen henkilön nimen, jolta sai kerän sekä
jonkun positiivisen asian hänestä. Näin
käydään läpi kaikki ringissä olijat päinvastaisessa järjestyksessä kuin alussa. Tällä
kierroksella päästetään langan päästä aina
irti niin, että keskelle muodostunut verkko
purkautuu.
Lisää lyhyitä harjoituksia löydät kirjasta
Kristiina Heikinheimo ja Veera Hurskainen:
Harjoituksilla voimaa, luovuutta ja työniloa
(2002)
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Liite 1
Malliohjelma 2 päivän kurssille
1. päivä
klo 10.00
klo 11.00
klo 12.00
klo 13.00
klo 13.30
klo 15.00
klo 15.30
		
klo 16.45
klo 17.00

Kurssin avaus: tutustuminen, tavoitteet ja pelisäännöt
Yhdistyksen perustehtävää etsimässä – Miksi yhdistys on olemassa?
Lounas
Yhdistyksen perustehtävää etsimässä jatkuu
Mitä sanottavaa on yhdistyslailla ja yhdistyksen säännöillä?
Kahvi
Kuka päättää ja millä oikeudella?
– Hallituksen tehtävät, velvollisuudet ja työnjako
Kurssipäivän päätöstehtävä
Ensimmäinen kurssipäivä päättyy

2. päivä
klo 9.00
klo 9.15
klo 11.00
klo 12.00
klo 13.00
klo 14.00
klo 15.15
klo 15.30

Viritys päivään
Hyvät kokoukset – toimivan yhdistyksen perusta
Toiminnan suunnittelusta intoa yhteiseen työhön
Lounas
Järjestetään! - Johdatus järjestämiseen ja järjestäytymiseen
Ay-liikkeen voima on sen jäsenissä: jäsenhankinta
Kurssin arviointi ja päättäminen
Kurssin päätöskahvit

Liite 2
Malliohjelma 1 päivän kurssille
klo 9.00
Kurssin avaus: tutustuminen, tavoitteet ja pelisäännöt
klo 9.30
Yhdistyksen perustehtävää etsimässä – Miksi yhdistys on olemassa?
klo 11.00
Kuka päättää ja millä oikeudella? – Hallituksen tehtävät, velvollisuudet ja 		
		työnjako
klo 12.00
Lounas
klo 13.00
Hyvät kokoukset – toimivan yhdistyksen perusta
klo 14.00
Järjestetään! Johdatus järjestämiseen ja järjestäytymiseen
klo 15.00
Kahvi
klo 15.30
Ay-liikkeen voima on sen jäsenissä: jäsenhankinta
klo 16.45
Kurssin arviointi ja päättäminen
klo 17.00
Kurssi päättyy

28 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liite 3
Tehtävä: Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta (luku 10)
Kysymykset
Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta (3 ryhmää)
1. Jakaantukaa kolmeen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle on omat keskustelukysymyksensä.
2. Valitkaa ryhmästänne puheenjohtaja, sihteeri ja henkilö, joka esittelee vastauksenne
koko ryhmälle. Päättäkää myös, millä tavalla puheenvuorot pyydetään.
3. Hakekaa vastaukset kysymyksiin yhdessä keskustellen ja jaettuja materiaaleja apuna
käyttäen.
4. Lopuksi esitelkää oman ryhmänne kysymykset ja vastaukset koko ryhmälle. Aikaa pienryhmätyöskentelylle on noin puoli tuntia ja vastausten esittelemiselle samoin noin puoli
tuntia.

Ryhmä 1
1. Hallituksen kokouksen alussa hyväksyttiin kokouksen asialista. Tässä kohdassa eräs hallituksen jäsen ehdotti kokouksen käsiteltäväksi asiaa, josta ei ollut mainittu kokouskutsussa. Kokous hyväksyi asian käsiteltäväksi kokouksessa. Voiko näin toimia?
2. Yhdistyksen kokouksessa tehdään henkilövalintoja. Keskustelun kuluessa on tehty kaksi
ehdotusta henkilövalinnaksi, mutta vain toista on kannatettu. Miten puheenjohtajan
tulee toimia?
3. Henkilö toimii ääntenlaskijana isossa kokouksessa eikä jaksaisi laskea koko ajan kokousväen ääniä. Millaisessa tilanteessa ja miten hän voi ehdottaa koeäänestystä? Miten
koeäänestys eroaa varsinaisesta äänestyksestä?
4. Milloin ja miten hallitus voi tehdä päätöksiä ilman kokousta?
5. Yhdistyksen kokouksessa jäsentä ehdotettiin tehtävään, johon hän ei ollut halukas.
Hänelle kuitenkin kerrottiin, että koska hän on jo yhdistyksessä luottamustehtävässä
(hallituksen jäsen) ja koska hänellä ei ole pätevää syytä kieltäytyä, tulee hänen suostua.
Toimittiinko asiassa oikein?
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Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta (3 ryhmää)
1. Jakaantukaa kolmeen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle on omat keskustelukysymyksensä.
2. Valitkaa ryhmästänne puheenjohtaja, sihteeri ja henkilö, joka esittelee vastauksenne
koko ryhmälle. Päättäkää myös, millä tavalla puheenvuorot pyydetään.
3. Hakekaa vastaukset kysymyksiin yhdessä keskustellen ja jaettuja materiaaleja apuna
käyttäen.
4. Lopuksi esitelkää oman ryhmänne kysymykset ja vastaukset koko ryhmälle. Aikaa pienryhmätyöskentelylle on noin puoli tuntia ja vastausten esittelemiselle samoin noin puoli
tuntia.

Ryhmä 2
1. Puheenjohtaja keskeyttää jatkuvasti puhujien puheenvuoroja. Henkilön mielestä
puheenjohtajalla ei ole tähän oikeutta, sillä puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa,
että puheoikeutetut saavat puheenvuoronsa. Miten neuvot henkilöä toimimaan?
2. Milloin päätös on (a) mitätön tai (b) moitteenvarainen? Mitä on tehtävissä, jos kokouksessa on tehty mahdollisesti mitätön tai moitteenvarainen päätös?
3. Puheenjohtaja esittelee ehdotuksen äänestysjärjestykseksi, joka on mielestäsi huono.
Miten voi vaikuttaa äänestysjärjestykseen vai voitko?
4. Yhdistykseen kuulumaton henkilö kutsuttiin kokoukseen kuultavaksi asiantuntijana.
Hänelle ei myönnetty kokouksen alussa erikseen puhe- eikä läsnäolo-oikeutta, vaikka
hänen paikallaolonsa todettiin. Henkilö oli paikalla koko kokouksen ajan ja osallistui
keskusteltuun useassa asiakohdassa. Meneteltiinkö asiassa oikein?

Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta (3 ryhmää)
1. Jakaantukaa kolmeen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle on omat keskustelukysymyksensä.
2. Valitkaa ryhmästänne puheenjohtaja, sihteeri ja henkilö, joka esittelee vastauksenne
koko ryhmälle. Päättäkää myös, millä tavalla puheenvuorot pyydetään.
3. Hakekaa vastaukset kysymyksiin yhdessä keskustellen ja jaettuja materiaaleja apuna
käyttäen.
4. Lopuksi esitelkää oman ryhmänne kysymykset ja vastaukset koko ryhmälle. Aikaa pienryhmätyöskentelylle on noin puoli tuntia ja vastausten esittelemiselle samoin noin puoli
tuntia.

Ryhmä 3
1. Henkilö, joka ei ollut läsnä kokouksessa, on sitä mieltä, että pöytäkirjaan on kirjattu
päätös väärin. Miten hän voi korjata asian?
2. Yhdistyksen hallitus piti verkkokokouksen. Kokouksessa äänestettiin kiivaan keskustelun
päätteeksi. Äänet menivät tasan, jolloin päätettiin, että puheenjohtajan edustama kanta
voitti. Menikö asia oikein?
3. Milloin voi tai kannattaa pitää työjärjestyspuheenvuoro?
4. Hallituksen puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden. Miten puheenjohtajan tehtävät
hoituvat loppukauden?
5. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen purkamista. Asiasta oli ilmoitettu kokouskutsussa. Äänestyksessä purkamisen kannalla oli enemmistö, ja äänet jakautuivat 132
– 143. Voidaanko yhdistys purkaa äänestystuloksen perusteella?
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Liite 4
Tehtävä: Keskustelukysymyksiä kokoustoiminnasta (luku 10)
Vastaukset
Vastaukset kokoustoimintatehtävään (14 kysymystä ja vastausta)
1. Hallituksen kokouksen alussa hyväksyttiin kokouksen asialista. Tässä kohdassa eräs hallituksen jäsen ehdotti kokouksen käsiteltäväksi asiaa, josta ei ollut mainittu kokouskutsussa. Kokous hyväksyi asian käsiteltäväksi kokouksessa. Voiko näin toimia?
Lähtökohtaisesti kyllä. Jos asia ei kuitenkaan ole kiireinen, on perusteltua siirtää päätöksenteko seuraavaan kokoukseen (ks. JHL-yhdistyksen säännöt 10.2a §). Tällöin asiasta
voidaan käydä keskustelua, mutta varsinainen päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, että asiat ovat sellaisia, joista kokous voi päättää.
Yhdistyslain 23 §:ssa on lueteltu asiat, joista päättää aina yhdistyksen hallitus. Käsiteltäessä 23 §:n asioita on käsiteltävästä asiasta oltava aina maininta kokouskutsussa.
Hallituksen kannattaa toimikautensa alussa sopia yhteisistä periaatteista, miten kokoukset valmistellaan ja miten päätökset tehdään. Samalla on hyvä käydä yhdessä läpi,
miten yhdistyslaki ja säännöt ohjaavat yhdistyksen päätöksentekoa.
2. Yhdistyksen kokouksessa tehdään henkilövalintoja. Keskustelun kuluessa on tehty kaksi
ehdotusta henkilövalinnaksi, mutta vain toista on kannatettu. Miten puheenjohtajan
tulee toimia?
Toisin kuin asiakysymyksissä, henkilövalinnoissa ehdokkaita ei tarvitse kannattaa. Puheenjohtajan on toki oltava selvillä, että ehdotetut ovat käytettävissä tehtävään. Jos
näin on, tässä tapauksessa puheenjohtaja määrä henkilövaalin pidettäväksi.
3. Henkilö toimii ääntenlaskijana isossa kokouksessa eikä jaksaisi laskea koko ajan kokousväen ääniä. Millaisessa tilanteessa ja miten hän voi ehdottaa koeäänestystä? Miten
koeäänestys eroaa varsinaisesta äänestyksestä?
Koeäänestyksellä pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja sitä käytetäänkin yleensä vain tilanteissa, joissa osanottajia on erityisen paljon. Koeäänestystä voi ehdottaa
asiakysymyksissä, joissa edellytetään ehdotonta enemmistöpäätöstä. Koeäänestyksessä
arvioidaan silmämääräisesti, saako toinen vaihtoehto selvästi enemmän kannatusta
kuin toinen. Jos näin on, tarkkoja äänimääriä ei lasketa. Puheenjohtaja tekee arvion
koeäänestyksen tuloksesta. Jos näyttää siltä, että puheenjohtaja tulkitsee koeäänestystä
virheellisesti, osanottajalla on aina oikeus vaatia ääntenlaskua, jolloin äänet lasketaan.
Koeäänestysten käyttämisestä on päätettävä kokouksen alussa.
4. Milloin ja miten voidaan tehdä päätöksiä ilman kokousta?
JHL-yhdistyksen hallitus voi pitää verkkokokouksen, jos kaikki hallituksen jäsenet suosLisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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tuvat tähän (ks. JHL-yhdistyksen säännöt 13.5 §). Verkkokokouksille laaditaan asialista ja
kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka tarkistetaan – aivan kuten muissakin kokouksessa. Päätöksenteossa on seurattava yhdistyslain ja sääntöjen periaatteita.
Yhdistyksen kokouksia ei voi pitää verkossa mutta kokouksiin voi etäosallistua tietoliikenneyhteyden (tai muun teknisen apuvälineen avulla) välityksellä, jos hallitus on näin
päättänyt. Tällöin hallituksen on päätettävä, minkä asioiden käsittelyyn voi osallistua
verkkoyhteyden välityksellä. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa (ks. JHL-yhdistyksen säännöt 10.2b §).
5. Yhdistyksen kokouksessa jäsentä ehdotettiin tehtävään, johon hän ei ollut halukas.
Hänelle kuitenkin kerrottiin, että koska hän on jo yhdistyksessä luottamustehtävässä
(hallituksen jäsen) ja koska hänellä ei ole pätevää syytä kieltäytyä, tulee hänen suostua.
Toimittiinko asiassa oikein?
Ei toimittu oikein. Henkilöä ei voi valita tehtävään, ellei hän itse ilmoita olevansa käytettävissä. Luottamustehtävästä voi aina kieltäytyä.
6. Puheenjohtaja keskeyttää jatkuvasti puhujien puheenvuoroja. Henkilön mielestä puheenjohtajalla ei ole tähän oikeutta, sillä puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että
puheoikeutetut saavat puheenvuoronsa. Miten neuvot henkilöä toimimaan?
Puheenjohtajan tehtävä on varmistaa, että puheoikeutetut saavat puheenvuoronsa.
Puheenjohtaja päättää, missä järjestyksessä puheenvuorot pidetään. Puheenjohtajan
tehtävänä on huolehtia, että keskustelu pysyy asiassa ja että kaikki saavat puheenvuoroja oikeudenmukaisesti. Puheenjohtaja voi myös keskeyttää puheenvuoron tai pyytää
puhujaa palaamaan asiaan. Ei ole asiallista, jos puheenjohtaja asemansa perusteella
omii kokouksen ilmatilan itselleen tai keskeyttää jatkuvasti puheenvuoroja. Jos näin käy,
osallistuja voi työjärjestyspuheenvuorossaan vaatia puheenjohtajalta asiallista toimintaa.
Hallituksen on hyvä sopia toimikautensa alusta kokousten menettelytavoista – esimerkiksi siitä, miten puheenvuorot jaetaan, tai miten varmistetaan kaikkien osallistuminen
keskusteluun ja päätöksentekoon. Yhdistyksen kokouksissa menettelytavoista voidaan
sopia lyhyesti kokouksen alussa hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella.
7. Milloin päätös on (a) mitätön tai (b) moitteenvarainen? Mitä on tehtävissä, jos kokouksessa on tehty mahdollisesti mitätön tai moitteenvarainen päätös?
Yhdistyslain 33 §:n mukaan päätös on mitätön jos se loukkaa sivullisen oikeutta tai
jäsenten yhdenvertaisuutta tai heikentää yhdistyksen jäsenen sääntömääräistä etuutta
(katso kuitenkin Yhdistyslaki 27.3 §). Yhdistys tai yhdistyksen hallitus ei voi tehdä päätöstä, jolla se puuttuu sivullisen, eli yhdistyksen ulkopuolisen henkilön, oikeuksiin tai
velvollisuuksiin. Yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen sekä henkilö, joka katsoo
päätöksen loukkaavan hänen oikeuksiaan, voi nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen mitättömyyden vahvistamiseksi.
Yhdistyslain 32 §:n mukaan päätös on moitteenvarainen, jos päätös ei ole syntynyt
asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai sääntöjen vastainen. Yhdis-
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tyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen voi vaatia päätöksen julistamista pätemättömäksi kanteella. Tällainen moitekanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa
päätöksen tekemisestä, muussa tapauksessa päätös on pätevä. Henkilöllä, joka on
osallistunut moitteenvaraisen päätöksen tekemiseen, ei ole luonnollisestikaan oikeutta
moitekanteen tekemiseen.
8. Puheenjohtaja esittelee ehdotuksen äänestysjärjestykseksi, joka on mielestäsi huono.
Miten voit vaikuttaa äänestysjärjestykseen vai voitko?
Kun kokouksessa on äänestettävä useammasta kuin kahdesta esityksestä, laaditaan
äänestysjärjestys. Yhdistyslain mukaan päätökset on tehtävä pääsääntöisesti äänten
ehdottomalla enemmistöllä. Ehdoton enemmistö on yhtä kuin yli puolet annetuista
äänistä. Siksi ei ole mahdollista äänestää samanaikaisesti kolmesta tai useammasta
esityksestä, sillä voittava esitys ei saisi välttämättä yli puolia annetuista äänistä äänten
hajautuessa.
Puheenjohtaja tekee esityksen äänestysjärjestyksestä, mutta osanottajat päättävät yhdessä, hyväksyvätkö puheenjohtajan tekemän esityksen. Esitys tehdään, kun keskustelu
asiasta on päättynyt ja siirrytään äänestämiseen. Jos haluat ehdottaa toista äänestysjärjestystä, sinun on pyydettävä puheenvuoroa ja tehtävä esitys. Jos äänestysjärjestyksestä ei päästä yksimielisyyteen keskustelemalla, pitää äänestysjärjestyksestä äänestää,
jolloin vastakkain ovat puheenjohtajan tekemä esitys äänestysjärjestykseksi sekä kannatetut vastaesitykset.
9. Yhdistykseen kuulumaton henkilö kutsuttiin kokoukseen kuultavaksi asiantuntijana.
Hänelle ei myönnetty kokouksen alussa erikseen puhe- eikä läsnäolo-oikeutta, vaikka
hänen paikallaolonsa todettiin. Henkilö oli paikalla koko kokouksen ajan ja osallistui
keskusteluun useassa asiakohdassa. Meneteltiinkö asiassa oikein?
Muodollisesti ottaen ei menetelty oikein. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on tapana myöntää
kokouksen alussa henkilöille, joita ei ole kutsuttu kokoukseen. Kokouksen päätösvaltaiset osanottajat päättävät aina, voidaanko puhe- ja läsnäolonoikeus myöntää, ja onko
asiakohtia, jotka luottamuksellisuuden vuoksi edellyttävät henkilön poistumista kokouksesta tiettyjen asiakohtien ajaksi.
10.Henkilö, joka ei ollut läsnä kokouksessa, on sitä mieltä, että pöytäkirjaan on kirjattu
päätös väärin. Miten hän voi korjata asian?
Lähtökohtaisesti vain henkilöt, jotka ovat osallistuneet kokoukseen, voivat osallistua
kokouksen pöytäkirjan tarkistamiseen, hyväksymiseen sekä mahdolliseen korjaamiseen.
Kokouksen pöytäkirja voidaan tarkistaa seuraavassa kokouksessa, kokouksen aikana tai
kokouksen alussa valittujen pöytäkirjantarkastajien toimesta. Yhdistysten kokousten
asiakirjat on aina hyvä tarkistuttaa pöytäkirjantarkastajilla. Pöytäkirjan tarkastamisella
varmistutaan siitä, että pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.
11. Yhdistyksen hallitus piti verkkokokouksen. Kokouksessa äänestettiin kiivaan keskustelun päätteeksi. Äänet menivät tasan, jolloin päätettiin, että puheenjohtajan edustama
kanta voitti. Menikö asia oikein?
Lisää INTOA ja TAITOA yhdistystoimintaan
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Asia käsiteltiin oikein. Yhdistyslain 27.1 §:n mukaan, jos äänestys päättyy asiakysymyksessä tasatilanteeseen, puheenjohtajan mielipide voittaa. Henkilövalinnoissa tasatuloksen ratkaisee arpa (Yhdistyslaki 29.4 §).
12. Milloin voi tai kannattaa pitää työjärjestyspuheenvuoro?
Työjärjestyspuheenvuorossa ei ole tarkoitus puhua käsiteltävänä olevan asian sisällöstä. On tapana, että puheenjohtaja myöntää puheenvuoron työjärjestyspuheenvuoron
pyytäjälle heti meneillään olevan puheenvuoron jälkeen. Työjärjestyspuheenvuoron on
liityttävä kokouksen tai käsiteltävän asian tekniseen kulkuun, esim.
•
•
•
•
•
•
•
•

Esitys tauon pitämiseksi (ruokailu, neuvottelu, jaloittelu yms.)
Puheenjohtajan toiminnasta huomauttaminen
Tärkeä ilmoitus kokoukselle
Esitys puheenvuorojen keston rajoittamiseksi
Esitys puheenjohtajan vaihtamiseksi kesken kokouksen
Kokouksen ”teknisiin” menettelytapoihin liittyvä asia
Asian käsittelytapaan liittyvä esitys, esim. asian jakaminen osiin
Asian käsittelyn lykkääminen, yleensä perusteluna lisäselvitysten tarve

13. Hallituksen puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden. Miten puheenjohtajan tehtävät
hoituvat loppukauden?
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä siihen saakka, kunnes yhdistys valitsee itselleen uuden puheenjohtajan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, tai tarpeen
vaatiessa, yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. Uuden puheenjohtajan valinnasta on
aina mainittava kokouskutsussa.
14. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen purkamista. Asiasta oli ilmoitettu kokouskutsussa. Äänestyksessä purkamisen kannalla oli enemmistö, ja äänet jakautuivat 132
– 143. Voidaanko yhdistys purkaa äänestystuloksen perusteella?
Yhdistyslain 27 §:ssä on säännökset yhdistyksen purkamiseen liittyvän päätöksenteon
toteuttamisesta. Lain mukaan päätös yhdistyksen purkamiseksi edellyttää, että vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa yhdistyksen purkamista. JHL-yhdistyksen säännöissä on tarkemmat määräykset yhdistyksen purkamiseksi. Yhdistyksen purkaminen
edellyttää sääntöjen mukaan muun muassa, että päätös tehdään kahdessa erillisessä,
vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ päätöksellä.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävä asia.
Yhdistystä ei voi purkaa äänestystuloksen perusteella.

34 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liite 5
Tehtävä: Päätösasian käsittelykohdat oikeaan järjestykseen (luku 10)
Palapelin palat
Asian esittely
Keskustelun avaus
Keskustelu: pj jakaa puheenvuorot ja kirjaa ehdotukset
Keskustelun päättäminen
Pj toteaa ja tarkistaa ehdotukset päätöksiksi
Äänestys- tai vaalitavasta päättäminen: pj laatii esityksen äänestystavasta ja hyväksyttää esityksen kokousväellä
Äänestysjärjestyksen laatiminen: pj laatii ja hyväksyttää äänestysjärjestyksen kokousväellä
Äänestys ja äänten laskeminen
Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa päätöksen
Mahdollisten eriävien mielipiteiden esittäminen
Asian käsittelyn päättäminen
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Liite 6
Tehtävä: Jäsenhankinta, roolilaput (luku 13)
1A) Olet pari vuotta työelämässä ollut nuori ja aloittanut juuri uudessa työpaikassa. Edellisessä työpaikassa liityit Yleiseen työttömyyskassaan eli ”YTK-liittoon”, kuten asian ymmärrät. Ay-liike ei sinua kiinnosta, taitaa olla jotain kommareitten hommaa.
1B) Olet keski-ikäinen yksinhuoltajaäiti ja olet juuri vaihtanut työpaikkaa. Periaatteessa
suhtaudut myönteisesti ay-toimintaan, mutta koska joudut säästämään kaikesta mistä
vaan voi, niin et ole liittynyt ammattiliittoon.
1C) Olet yhdistyksesi jäsenasioista vastaava JHL-aktiivi. Työpaikallesi on tullut kaksi uutta
työntekijää, joista kumpikaan ei tietääksesi ole liiton jäsen.
2A) Olet työpaikkasi luottamusmies. Työpaikalla on aloittanut uusi työntekijä, joka ei tietääksesi ole ammattiliiton jäsen.
2B) Olet ollut kuukauden verran uudessa työpaikassa. Et ole koskaan ollut minkään ammattiliiton jäsen, eikä sinulla ole oikein minkäänlaista käsitystä ammattiliitoista.
3A) Et kuulu liittoon, koska käsityksesi mukaan ay-liike on ajastaan jäljessä. Tämä käsitys
on tullut julkisuuden kautta, etkä oikeastaan tiedä tarkasti, mitä ay-liike tekee. Itse asiassa
et ole kovinkaan kiinnostunut koko aiheesta. Saattaisit kyllä olla kiinnostunut kulttuuriin
liittyvästä toiminnasta, mutta mitäpä se ay-liikkeeseen liittyy.
3B) Olet ammattiyhdistyksen jäsenvastaava ja toivot, että työtoverisi tulisi mukaan ammattiyhdistyksen toimintaan, sillä hän on mielestäsi terävä tyyppi ja toiminut aloitteellisesti töissä.
Olet oppinut arvostamaan häntä, ja olet nyt keksinyt, että hän voisi ryhtyä kehittämään
yhdistyksen koulutustoimintaa, sillä hänellä tuntuu olevan sen tyyppistä osaamista.
4A) Olet ammattiyhdistyksen jäsen, ja olet aikonut mennä joskus mukaan toimintaan,
muttet ole oikein saanut tietoa, että miten ja missä yhdistyksen toimintaan pääsisi mukaan. Sitä paitsi, keitäköhän siellä on paikalla, lienevätkö edes mukavia?
4B) Olet ammattiyhdistyksen tiedostusvastaava ja tehtäviisi on kerrottu kuuluvan myös
uusien jäsenten aktivointi. Mitähän se edes mahtaa tarkoittaa? Tiedostusvastaavana tiedotat jäsenille yhdistyksen tapahtumista. Olet huomannut, etteivät kaikki sähköpostiosoitteet
toimi. Olet puhunut asiasta puheenjohtajalle, mutta asia ei ole ratkennut.
4C) Et ole ammattiliiton jäsen, mutta olet kuullut, että työpaikallasi toimii ammattiyhdistys. Olet utelias kuulemaan asiasta lisää, mutta pelkäät, että jos kysyt asiasta, sinulle vain
isketään jotain tehtäviä.
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5A) Olet uusi työntekijä. Et ole saanut kunnon perehdytystä työhön ja tunnet aikamoista
epävarmuutta siitä, miten suoriudut työtehtävistäsi. Toivot kuitenkin voivasi pysyä työssä,
sillä et haluaisi jälleen jäädä työttömäksi.
5B) Olet luottamusmies työpaikalla. Et ollut uuden työntekijän perehdytyksessä mukana,
mutta huomaat nyt, että olisi pitänyt olla. Ryhdyt jututtamaan työntekijää kertoaksesi
työpaikan käytännöistä ja tarjotaksesi apua. Työpaikallanne toimii aktiivinen ammattiyhdistys.
6A) Olet työntekijä, jota työnantaja kohtelee epäoikeudenmukaisesti. Tunnet, ettet ole saanut kunnolla pidettyä puoliasi. Sinulla ei ole ketään, kenen puoleen kääntyä, sillä et oikein
tunne työkavereitasi etkä kehtaisi ryhtyä heille avautumaan.
6B) Olet yhdistyksen puheenjohtaja. Arvelet, että työnantaja kohtelee erästä työntekijää
epäoikeudenmukaisesti. Hän ei kuulu liittoon. Olet kuitenkin keskustellut asiasta luottamusmiehen kanssa ja hän on vahvistanut epäilysi epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.
Luottamusmies on kuitenkin kiireinen ja on muistuttanut sinulle, ettei häntä ole valittu
auttamaan järjestäytymättömiä työntekijöitä kaiken maailman asioissa.
7A) Olet ammattiliiton jäsen, muttet kuulu paikalliseen yhdistykseen. Ollessasi edellisessä
työpaikassa toisessa kaupungissa olit aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa, mutta
kyllästyit jatkuviin kiistoihin. Siksi olet tarkoituksella pysytellyt poissa nykyisen työpaikkasi
yhdistyksestä.
7B) Olet yhdistyksen sihteeri ja kyllästynyt siihen, että kaikki tehtävät tuntuvat kaatuvan
päällesi. Et aio olla enää ensi vuonna mukana toiminnassa. Koet kuitenkin, että velvollisuutesi on etsiä itsellesi seuraaja. Et halua, että asiat jäävät hoitamatta jatkossa, vaikket
tule niitä enää itse hoitamaan.
7C) Olet yhdistyksen puheenjohtaja. Sinulla on ollut paljon henkilönkohtaisia huolia viime
aikoina, etkä ole siksi saanut hoidettua tehtäviä niin hyvin kuin olisi pitänyt. Olet tästä
pahoillasi. Olet myös sitä mieltä, että yhdistykseen kaivattaisiin uusia käsipareja tehtäviä
tekemään.
8A) Olet ammattiyhdistyksen jäsen. Haluaisit käsitellä työpaikan asioita yhdistyksen kokouksissa, mutta muut tuntuvat tulevan paikalle lähinnä vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan seuraavaa risteilyä. Harkitset vakavasti, aiotko olla jatkossa enää mukana.
8B) Olet yhdistyksen puheenjohtaja. Ihmettelet, miksei toiminta tunnu kiinnostavan jäseniä, vaikka järjestätte aina kokouksiin hyvät tarjoilut, tarjoatte huvitoimintaa ja yhdistyksen aktiivit ovat mukavia tyyppejä.
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TIETOA VERKOSSA
1. Yhdistyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
2. Usein kysyttyä yhdistystoiminnasta
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/usein_kysyttya.html
3. Yhdistystoiminnan avaimet
http://www.ksl.fi/images/yhdistystoiminnan%20avaimet.pdf
4. Yhdistystoimijat.fi – tietoa, videoita ym. yhdistystoiminnasta
http://www.yhdistystoimijat.fi/
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