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Opinnäytetyön tavoitteena on koota ja jäsentää improvisaatiotaitojen harjoittelemisen hyötyjä 
ryhmänohjaajien ja ryhmien pelkojen käsittelyssä. Tutkin psykologisen turvallisuuden tunteen 
syntymisen edellytyksiä sekä sosiaalisessa kontekstissa ilmenevän pelon luonnetta. Tutkimuk-
sessa selvitetään myös, mitkä ovat improvisaation metataidot ja niiden mahdolliset hyödyt pel-
kojen käsittelyssä sekä psykologisen turvallisuuden tunteen muodostamisessa ryhmätilanteissa. 

Työssä on haastateltu viittä improvisaatioon erikoistunutta ammattilaista, jotka toimivat työssään 
myös erilaisten ryhmien ohjaajina. Haastatteluissa käsiteltiin ryhmänohjaajan työssä kohdatta-
via pelkoja sekä kokeneiden ammattilaisten ajatuksia improvisaatiotaitojen hyödyistä näiden 
pelkojen käsittelyssä. Lisäksi saatiin improvisaatiotaitoihin erikoistuneiden ammattilaisten näkö-
kulmaa turvallisen tilan rakentumiseen sekä tärkeimpiin ryhmänohjaajan turvallisuustaitoihin. 
Haastattelujen tuomia näkökulmia on peilattu psykologian ja neurotieteen tutkimustietoon sekä 
improvisaatioteatterin ydinteoksiin. 

Tutkimuksessa tuli näkyväksi ryhmänohjaajan asemaan liittyvä vastuu ja valtarakenne. Ryh-
mänohjaaja voi omalla toiminnallaan muodostaa joko turvallisen ja rakentavassa vuorovaikutus-
suhteessa olevan ryhmän, tai vaihtoehtoisesti kilpailevan, pelon tunteen ohjaaman ryhmän. Par-
haimmillaan ryhmä muodostuu itseohjautuvaksi ja motivoituneeksi, kun taas pahimmillaan ryh-
mäläisten resurssit keskittyvät oman itsensä suojelemiseen. 

Tutkimuksessa tuodaan esille ryhmänohjaajien ns. näkymätön työ, joka liittyy ryhmädynamiikan 
ja ryhmätoiminnan sosiaalisen kontekstin ohjaamiseen. Ryhmänohjaajan suhtautuminen 
itseensä sekä omiin että ryhmässä nouseviin pelkoihin näyttäytyi oleellisena elementtinä ryhmän 
turvallisuuden tunteen rakentamisessa. Mitä avoimempi ja rennompi ohjaaja on, sitä 
turvallisemmaksi ryhmätilanne muodostuu, mikä taas mahdollistaa vuorovaikutuksellisuutta ja 
oppimista. Improvisaatiotaitojen harjoittelemisella nähtiin olevan positiivinen yhteys 
ryhmänohjaajan kykyyn ehkäistä pelkoreaktioita ja kasvattaa turvallisuuden tunnetta. 
Tutkimuksen perusteella vaikuttaa myös siltä, että improvisaatiotaitojen harjoittelun kautta 
ryhmänohjaajille muodostuu konkreettisia työkaluja pelon ja turvallisuuden tunteen käsittelyyn. 
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The goal of this thesis is to compile and structure whether training improvisational skills has 
potential in aiding instructors in dealing with fears within themselves and in their groups. The 
thesis examines the requirements for creating psychological safety and the nature of fear in a 
social context. Different underlying skills of improvisation are explored along with their potential 
benefit in dealing with fear and creating psychological safety in group situations. 

Interviews were conducted with five professional improvisers, who also work as instructors in 
various fields. The interviews explored the fears these instructors face in their work, as well as 
their thoughts about how mastering improvisational skills could help in dealing with these fears. 
The interviewed professionals also expressed their ideas on how a safe space is constructed and 
about the most important safety skills for instructors. These viewpoints are then compared against 
studies of psychology and neurology, along with the seminal works of improvised theatre. 

The amount of responsibility and power that an instructor has, became visible during the research 
process. Through their actions, the instructor can either form a safe and constructive group, or 
alternatively, form a group that is competitive and governed by fear. In the optimal scenario the 
group becomes self-organized and motivated, whereas in the worst case scenario, the individuals 
spend all of their resources protecting themselves. 

This work shines a light on the so-called “invisible work” that instructors do with group dynamics 
and directing the social context of the group. How the instructor relates to themselves and their 
own fears seems to be the key in creating feelings of safety. The more relaxed and open the 
instructor, the higher the level of safety seems to rise, which in part makes it possible for the group 
to openly interact and learn. Training improvisational skills seemed to have a positive connection 
with instructors’ skills in preventing and handling fear responses as well as raising the level of 
safety. In addition, the results seem to indicate that improvisational skills transform into tools that 
help instructors in handling fears and building a safe space. 
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1 JOHDANTO 

Huomasin tutkimuksen aikana, että pelon ilmiön tutkiminen ruokki jo itsessään pelon 

tunteita: Esitellessäni tutkimuksen aihetta, sain kuulijoissa aikaan samanaikaisesti innos-

tuneita ja pelästyneitä reaktioita – ja usein pelokkaiten reagoivat olivat myös innostu-

neimpia. Yhtymäkohtia kuulijoiden taustoihin ja kokemushistoriaan löytyi jokaisessa ti-

lanteessa. Yhtäkkiä näissä keskusteluissa alkoi nousta myös työn tulosten merkityksiä 

ja sovellutuksia. Kehityshankkeen teema ja tavoitteet koettiin laajasti hyödylliseksi, sillä 

käytännössä jokainen huomasi löytävänsä samaistumispintaa pelon tunteen tuomista 

haasteista. 

Sukeltaessani syvemmälle ryhmätilanteissa esiintyvien pelkoilmiöiden eri ulottuvuuksiin, 

törmäsin jatkuvasti turvallisuuden tunteen sanastoon ja teemoihin. Usein tutkimuksen 

aineistossa pelon ja turvallisuuden tunteet nähtiinkin liukuvan skaalan eri ääripäinä: 

Noussut turvallisuuden tunne tarkoitti madaltunutta pelon tunnetta ja päinvastoin. Tur-

vallisuuden tunne nousi myös helpommaksi – ja turvallisemmaksi – käsiteltäväksi kuin 

pelko ja pelon tunne. Tästä syystä kannan vahvasti turvallisuuden tunteen käsitettä mu-

kana käsitellessäni pelkoa. 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää improvisaatiotaitojen harjoittelun yhteys ryhmän-

ohjaajien pelkojen käsittelyn sekä turvallisuustaitojen kehittymisessä. Lisäksi tutkin im-

provisaatiotaitoisten ryhmänohjaajien toiminnan merkitystä ryhmän psykologisen turval-

lisuuden tunteen rakentumiseen. Kuinka ryhmänohjaaja suhtautuu omiin pelkoihinsa? 

Entä ryhmän pelkoihin? Mitä ryhmänohjaaja voi tehdä, jotta hänen ja ryhmän turvallisuu-

den tunne kasvaisi suuremmaksi kuin pelon tunne?  

Pohdin näitä ryhmänohjaajan turvallisuustaidoiksi kutsumiani taitoja improvisaation kon-

tekstissa ja tarkastelen improvisaatiotaitojen harjoittelemisen yhtymäkohtia turvallisuus-

taitojen kehittymiseen. Kokemukseni perusteella improvisointitaitoiset ryhmänohjaajat 

toimivat joustavammin, ottavat ryhmän tarpeet huomioon paremmin, ja muodostavat ryh-

mätilanteista turvallisempia kuin tiukasti suunnitelmiin nojaavat, eteenpäin ryhmän tar-

peita huomioon ottamatta jyräävät ryhmänohjaajat. Improvisaatiotaitojen harjoittelemi-

sen suoraa vaikutusta ryhmänohjaajan turvallisuustaitoihin voi kuitenkin olla jopa mah-

dotonta todistaa, sillä kyse on myös esimerkiksi ryhmänohjaajan muista sosiaalisista tai-

doista sekä persoonasta. Kehittämishanke tarjoaa kuitenkin näkökulman siihen, kuinka 
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ryhmänohjaaja voi improvisaatiotaitojen harjoittelemisen kautta kehittää ammatillista pel-

kojen käsittelyn sekä turvallisuuden tunteen ruokkimisen työkalupakkiaan. 

Esittelen ensin tutkimuksen oleellisimmat ilmiöt ja käsitteet, kuten ryhmä, ryhmänoh-

jaaja, improvisaatio, turvallisuuden tunne ja pelko. Osa tutkimuksessa hyödynnettävistä 

ilmiöistä ja käsitteistä on määritelty oman pitkällisen improvisaatiokouluttajan ja ryhmän-

ohjaajan työkemukseni perusteella. Peilaan käsiteltäviä ilmiöitä tutkimuksessa haasta-

teltavien improvisaation ammattilaisten näkemysten lisäksi myös tutkimustietoon. Tä-

män jälkeen avaan haastateltujen näkemyksiä ryhmänohjaajan työstä, improvisaatiotai-

doista sekä niiden hyödyistä suhteessa pelon ja turvallisuuden tunteeseen. Tutkimuk-

sessa käsitellään pelon ja turvallisuuden ilmiöitä sekä ryhmänohjaajan että ryhmän osal-

listujien näkökulmasta, kuitenkin aina suhteessa yhteiseen ryhmätilanteeseen. Lopuksi 

kokoan selkeitä toimintamalleja, joita ryhmänohjaajat voivat hyödyntää pelkojen käsitte-

lyssä ja turvallisuuden tunteen kasvattamisessa. 

Tutkimuksessa haastattelin viittä ryhmänohjaamisen ammattilaista, jotka ovat lisäksi eri-

koistuneet improvisaatiotaitoihin. Haastateltavilla on pitkä ammatillinen kokemuspohja 

ryhmänohjaajana toimimisesta, ja he työskentelevät tietoisesti hyödyntäen ja soveltaen 

improvisaatiotaitoja omassa työssään. Tavoitteena oli tuoda haastattelujen kautta ilmi 

improvisaatiotaitojen harjoittelemisen yhtymäkohtia ryhmänohjaajan työssä kohdatta-

vien pelkojen käsittelyyn. Tämän lisäksi haastatteluissa reflektoitiin improvisaation am-

mattilaisten näkemyksiä turvallisesta tilasta sekä turvallisuuden tunteen syntymisestä. 

Haastateltavina hankkeessa olivat improvisaatioon erikoistunut näyttelijä, ratkaisukes-

keinen valmentaja sekä vuorovaikutuskouluttaja Elina Stirkkinen, vuorovaikutusmuotoi-

lija, improvisaatiovalmentaja, fasilitaattori ja näyttelijä Simo Routarinne, improvisaatiote-

atterinäyttelijä- ja opettaja, kasvatustieteen maisteri Kaisa Kokko-Palmer, improvisaatio-

teatterinäyttelijä- ja opettaja, muusikko ja musiikin aineenopettaja, filosofian maisteri Ju-

lia Petäjä sekä teatteriopettaja, draamakasvattaja ja filosofian maisteri Marianna Räsä-

nen. Haastatteluihin viitattaessa on tekstin luettavuuden vuoksi jätetty mainitsematta ai-

neiston vuosiluku. Mikäli haastateltavan nimen perässä on vuosiluku, viitataan saman 

henkilön muuhun aineistoon.  

Tutkimuksessa haastatellut ammattilaiset muodostivat myös tutkimuksen ohjausryhmän, 

jonka muodostamisen myötä he toimivat samalla kehittämistyön ohjaajina sekä infor-

mantteina. Suoritin haastattelut teemahaastatteluina, joissa haastattelukysymyksillä joh-

datettiin haastateltava käsittelemään pelon, turvallisuuden ja improvisaation käsitteitä 

omasta näkökulmastaan. Haastatteluiden rakenne jätti myös tilaa haastateltavan omalle 
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näkökulmalle sekä tutkimuksen teemoja käsitteleville painotuksille. Litteroin kunkin haas-

tattelun, minkä jälkeen vertailin esille nousseita ilmiöitä ja teemoja toisiinsa. Vertailin 

haastatteluissa esille nousseita pelon ja turvallisuuden ilmiöiden käsittelykeinojen paino-

tuksia, löytäen näin huomattavan määrän yhtäläisyyksiä. Tämän jälkeen yhdistelin ja 

asettelin rinnakkain haastattelijoiden näkemykset. Tällä tavalla haastatteluista syntyi 

keskenään keskusteleva ja selkeitä suuntaviivoja antava kokonaisuus.  

Kaikki haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Mikäli tekstin lähdeviitteessä on usei-

den haastateltujen nimet, sama asia nousi esiin monessa haastattelussa. Haastatteluai-

neiston viittaukset on muotoiltu keskustelunomaisiksi lukemisen sujuvoittamiseksi. Oh-

jausryhmän jäsenten kanssa käytiin myös tutkimusprosessin aikana yksilökeskusteluja, 

joista sain vinkkejä muun muassa aiheeseen liittyvistä tutkimus- ja taustamateriaaleista. 

Lopulta myös ensimmäiset luonnokset tutkimusraportista lähetettiin heille kommentoita-

vaksi. Näiden komenttien jälkeen muodostin lopullisen tutkimusraportin. 

Haastateltavien kokemukset improvisaatiosta ovat pääasiassa teatteri-improvisaation 

kautta muodostuneita, mutta kaikki hyödyntävät työssään improvisaatiotaitoja myös irro-

tettuna teatterikontekstista. Keskustelujen perusteella kävi myös ilmi, että jokainen ko-

kee hyötyvänsä improvisaatiotaidoista myös työkontekstin ulkopuolella. Teatteri-impro-

visaation konteksti haastateltujen ammattilaisten kokemustaustassa selittyy myös sillä, 

että olen itse tutustunut kuhunkin heistä alun perin teatteri-improvisaation kautta. Oleel-

lista haastateltavien valinnassa oli vahva kokemustausta sekä ryhmänohjaajana työs-

kentelystä että improvisaatiotaitojen harjoittelusta. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää keinoja poistaa ryhmätilanteissa nousevan pelon 

ilmiötä kokonaan. Sen sijaan tutkimuksessa keskitytään pelon tunteiden käsittelyyn, pe-

loista kumpuavien reaktioiden hyväksymiseen ja negatiivisten reaktioiden ennaltaeh-

käisyyn. Tarkoituksena on selvittää, kuinka ryhmänohjaaja voi reagoida kaikkiin ryhmä-

tilanteissa nouseviin pelon tunteisiin tavalla, joka säilyttää ja osaltaan myös kasvattaa 

turvallisuuden tunnetta. Nämä keinot on koottu tiivistetysti liitteeseen 1. 

Vanha sanonta ”se ei pelaa, joka pelkää” on mielestäni virheellinen. Lähden tutkimus-

työssä siitä käsityksestä, että jokaiselle nousee ryhmätilanteissa jonkinasteisia pelkoja. 

Pelkoja saattaa nousta myös turvallisissa ryhmätilanteissa – tällöin ryhmässä on turval-

lista tuntea pelkoa. Pelon tunteen poistamisen sijaan onkin mielestäni oleellista keskittyä 

tutkimaan keinoja, joiden avulla ryhmätilanteisiin osallistuvat kykenevät toimimaan pe-

loistaan huolimatta – eli pelaamaan, vaikka pelkäävät. 



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Markus Kaustell 

2 TUTKIMUKSEN YDINKÄSITTEET JA ILMIÖT 

Tässä luvussa avaan tutkimusprosessin ytimessä olevia ilmiöitä ja käsitteitä, kuten im-

provisaatio, pelko, turvallisuus ja ryhmä sekä ryhmänohjaaja. Esittelen näille käsitteille 

eri lähteiden määritelmiä, joihin peilaan ja joiden perusteella osittain muodostan kehittä-

mishankkeessa hyödyntämäni näkökulmat. Tuon myös esille oman kokemustaustani 

synnyttämiä ajatuksia työssä käsiteltävistä teemoista. 

2.1 Opinnätetyön konteksti ja taustat 

Tutkimuksen taustalla on kokemus siitä, kuinka jokaisella tuntuu olevan eläviä muistiku-

via negatiivisista ryhmätilanteista, selkeästi turvattomuutta lietsovista ohjaajista tai teori-

assa ihan hyvistä, mutta käytännössä oudon turvattomista oppitunneista. Viimeiseksi 

mainituissa ryhmätilanteissa osallistuja ei kykene määrittelemään, mistä hänellä itsel-

lään tai ryhmässä nousevat turvattomuuden tai pelon tunteet johtuvat. Kiinnostuin siitä, 

kuinka ryhmätilanteista voisi tehdä parempia – turvallisempia – kuin aiemmin havain-

noimani, jopa traumaattiset ryhmätilanteet. Miten yleiset alakoulun yksinlaulutraumat 

olisi voitu välttää? Entä miten palavereista, tiimiurheilusta, oppitunneista tai taiteellisista 

ryhmäprosesseista saisi rakentavia? Mikä olisi tehnyt näistä negatiivisista kokemuksista 

positiivisia? 

Toinen tutkimusprosessin taustatekijä oli yhtäaikainen havainto omaan pelon tunteeseen 

kyllästymisestä ja toisaalta tietynlaisen pelon kiehtovuudesta. Miksi toisenlainen pelko 

vetää puoleensa ja toisenlainen kammottaa? Miksi pelko liittyy itselle tärkeisiin asioihin? 

Miten pelon tunteen kanssa oppii elämään? 

Kolmas tutkimuksen lähtökohdista oli kokemus siitä, kuinka jotkut ryhmänohjaajat onnis-

tuvat turvallisuuden tunteen rakentamisessa huomattavasti luontevammin kuin toiset. 

Miksi sama harjoite tai ryhmätilanne on toisen ohjauksessa turvaton ja toisen kanssa 

taas luonteva, hauska ja turvallinen? Kuinka paljon ryhmänohjaajat käyttävät resursseja 

tietoisesti turvallisuuden tunteen rakentamiseen? Mistä ryhmänohjaajan turvallisuustai-

dot rakentuvat? 

Lähestymistavaksi näihin aiheisiin tiivistyi ryhmätilanteissa esiintyvien pelon ja turvalli-

suuden ilmiöiden synnyn sekä seurausten tutkimus. Näkökulmaksi taas valikoituivat 
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ryhmänohjaajan vaikutusmahdollisuudet omiin ja ryhmässä ilmeneviin pelon sekä turval-

lisuuden tunteisiin. Tässä työssä tuonkin esille ryhmänohjaajan työkaluja vaikuttaa sekä 

omiin että ryhmän pelkoreaktioihin ja turvallisuuden tunteen rakentumiseen. Peilaan 

näitä työkaluja tutkimusprosessissa esiin nouseviin improvisaatiotaitojen harjoittelemi-

sen hyötyihin.  Lopussa kokoan improvisaatiotaitojen harjoittelemisen vaikutuksia ryh-

mätilanteissa esiintyvien pelon ja turvallisuuden tunteiden syntymiseen.  

2.2 Improvisaatio ja improvisaatiotaidot 

Improvisaatiota voi määritellä monella tavalla. Se voidaan nähdä konkreettisesti tapana 

toimia, lupana tutkia sekä olla utelias (Kokko-Palmer), rakkaudellisen asennoitumisen 

sekä arvostavien tekojen ohjekirjana (Routarinne) tai keinona pysyä avoimena ja innos-

tuneen vastaanottavaisena tuntemattoman edessä (Räsänen). Improvisaation voi myös 

nähdä omana elämänfilosofianaan (Stirkkinen), tarinan tuottamisen ja muuttamisen tai-

teena (Koponen 2017, 21) tai leikin asenteena sekä tutkimusmatkana itseen (Petäjä). 

Viola Spolin (1999, 361) kuvailee lisäksi improvisaatiota ongelmien ratkaisemiseen heit-

täytymisenä ilman varmaa tietoa ratkaisusta. Improvisaatioon kuuluu hänen mukaansa 

myös se, että antaa avoimesti kaiken ja kaikkien auttaa itseään ratkaisemaan käsillä 

olevia haasteita. Improvisaatio vaikuttaakin olevan monipuolinen asenteiden ja taitojen 

kirjo, jonka avulla hahmottaa sekä navigoida jokapäiväistä elämäänsä. 

Ihminen improvisoi jokaisena elämänsä päivänä, sillä jatkuvasti muuttuvat tilanteet vaa-

tivat joustavaa reagointia (Routarinne 2004, 6, Koppett 2013 2–3). Improvisoimista ta-

pahtuu jatkuvasti kaikkialla: Voidaan jopa ajatella, että evoluutio on jatkuva improvisoi-

misen ketju. Tuntuu olevan vaikeaa määritellä asioita, joihin improvisoiminen ei liity. Pe-

rinteisesti improvisaatiota on kuitenkin lähestytty käsitteenä taidelähtöisestä näkökul-

masta käsin, jolloin fokuksessa ovat olleet erilaiset musiikki-, tanssi- ja teatteri-improvi-

saation sovellutukset. Tässä työssä käsittelen improvisaatiota universaalina valikoimana 

asenteita ja taitoja, joita voidaan soveltaa erilaisiin taiteenaloihin, vuorovaikutustilantei-

siin tai vaikkapa omaan arkeen. Elämän ollessa täynnä muutoksia ja kaoottisuutta, onkin 

oleellista löytää keinoja pysyä joustavassa vuorovaikutuksessa kaaoksen kanssa. Tähän 

tarkoitukseen improvisaatiotaitoja ei tarvitse soveltaa, ne soveltuvat itsestään (McDer-

mott & Simpson 2018). 

Improvisaatiotaidoissa ei ole kuitenkaan kyse ulkoa opettelemisesta tai jostain ihmisen 

ulkopuolelta tulevasta taidosta. Kyse ei ole yksilön perimästä, taipumuksista tai jostain 
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erityisestä lahjakkuudesta, vaan jokainen osaa improvisoida ja myös tekee sitä päivittäin. 

(Spolin 1999, 3, Routarinne 2004, 6) Kuitenkin näitä taitoja tulisi Routarinteen mukaan 

harjoitella, sillä ihminen pyrkii parhaansa mukaan estelemään omia luontaisia improvi-

saatiotaitojaan asettamalla itselleen ja tilanteille erilaisia rajoittavia vaatimuksia (Routa-

rinne 2004, 6–7). Improvisaatiotaitojen jatkuva harjoitteleminen vaikuttaa oman näke-

mykseni mukaan vääjäämättä ihmisen asenteisiin sekä itseään että ulkomaailmaa koh-

taan, samalla tavoin kuin vaikka voimistelu vaikuttaa ihmisen notkeuteen ja lihaskuntoon. 

Tietoisella improvisaatiotaitojen harjoittelemisella voi mielestäni kehittää työelämän jous-

tavuustaitoja, tiedostamattomia arjen improvisaatiotaitoja sekä ihmisten luontaisia vuo-

rovaikutustaitoja.  

Tarjoukset, hyväksyminen ja tyrmääminen 

Improvisoimisen ytimessä ovat tarjouksen, hyväksymisen ja tyrmäämisen käsitteet (Ko-

ponen 2017, 13–14).  

Tarjouksella tarkoitetaan vuorovaikutustilanteissa mitä tahansa verbaalisesti tai fyysi-

sesti, tarkoituksenomaisesti tai huomaamatta tapahtuvaa ilmaisua (Routarinne 2004, 

75). Tämä voi tarkoittaa konkreettisesti tilannetta, jossa joku tarjoaa sinulle vaikkapa ku-

pin kahvia. Tarjous voi myös olla esimerkiksi ylioppilasjuhlissa kohdattu iloinen katse ja 

halaukseen avautuvat kädet. Oleellista on tarjouksen tarjouksen suunta, kohti vastaan-

ottajaa, jolle reagointivuoro tilanteessa siirretään. 

Hyväksymisellä tarkoitetaan Routarinteen mukaan sitä, että tähän tarjoukseen suhtau-

dutaan arvostavasti ja kiinnostuneesti. Hyväksyen tarjoukseen suhtautumalla voit ottaa 

vastaan edellisessa esimerkissä tarjotun kahvikupin tai halauksen. Oleellista hyväksy-

misessä on ottaa tarjous vakavasti ja antaa sille merkitys (Routarinne 2004, 75). Hyväk-

symisen ilmapiirin ei tule kuitenkaan tarkoittaa sitä, ettei koskaan saisi sanoa ”ei”, Kokko-

Palmer kertoo. Hänen mukaansa hyväksymisen ytimessä on myös oman turvallisuuden 

tarpeensa hyväksyminen. Kokko-Palmer painottaakin, että muiden tarjousten hyväksy-

misen rinnalla tulisi aina kulkea myös oman itsen ja omien tarpeiden hyväksyminen. 

Tässä tapauksessa sinulla olisi myös täysin oikeus kieltäytyä kahvikupista tai halauk-

sesta, mikäli et niitä haluaisi. Olisit joka tapauksessa hyväksynyt tarjouksen ottamalla 

sen huomioon. 
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Eräs kuuluisimmista improvisaatioteatterin kehittäjistä Keith Johnstone pohtii kirjassaan 

Impro – improvisation and the theatre (1981) hyväksymisen (accepting) ja tyrmäämisen 

(blocking) suhdetta turvallisuuteen. Hänen kenties lainatuimman mietteensä sanoin ”Ne, 

jotka sanovat kyllä, palkitaan seikkailuilla. Ne, jotka sanovat ei palkitaan turvallisuuden 

tunteella” (1981, 92). Tyrmääminen siis estää hyppäämästä tuntemattomaan ja vähen-

tää riskejä, pitäen sinut vahvasti mukavuusalueella. Mukavuusalueella olet kontrollissa 

tapahtumista ja tiedät rutiinien kuljettamana mitä odottaa (Koponen 2017, 63). Voidaan-

kin sanoa, että tyrmääminen on pelokkaan ihmisen keino itsensä turvaamiseksi. 

Tyrmääminen ei myöskään tarkoita vain sitä, että tarjouksille sanoaan ”ei”. Tyrmääminen 

tarkoittaa tarjouksen ohittamista, merkityksettömäksi tekemistä, haukkumista tai kyseen-

alaistamista (Routarinne 2004, 100–101). Esimerkkitapauksissamme tyrmäävä reaktio 

olisi halaukseen valmistautuneen sukulaisen ohi käveleminen tai kahvikuppiin reagoimi-

sen sijaan puheenaiheen vaihtaminen. Oleellista tyrmäämisessä onkin usein nonverbaa-

lisen viestinnän osuus, joka saattaa vaihtaa sanojen merkitystä ja tulkintaa tilanteesta 

riippuen. Routarinteen mukaan (2004, 101) hymy ja nauru saattavatkin tuntua toisessa 

tilanteessa mukavan hyväksyviltä, kun taas toisissa tilanteissa halveksivilta ja loukkaa-

vilta. Useimmiten tavallisessa vuorovaikutustilanteessa tyrmääminen tapahtuu vahin-

gossa. Tällöin tyrmääjä ei välttämättä edes huomaa tyrmänneensä, mutta tyrmätyksi tul-

lut sen sijaan huomaa tulleensa tyrmätyksi. Kuinka usein esimerkiksi jokin oma ehdotuk-

sesi tai tekosi on jätetty huomioimatta, saaden aikaan mielipahaa ja turvattomuuden tun-

netta? 

Välillä vahinkoja – improvisaatiotermein mokia – sattuu aivan kaikille. Improvisaation teo-

riassa puhutaan usein siitä, kuinka ”moka on lahja”. Lentävä lause toimii hyvänä muisti-

sääntönä ns. iloisesta mokaamisesta, jolloin mokaamisesta luodaan hirvittävän sijaan 

iloinen asia. Routarinne on huomannut fasilitaattorin työnsä kautta iloisen mokaamisen 

voiman. Hän pyrkii usein saattamaan fasilitoimansa ryhmät mahdollisimman nopeasti 

tilaan, jossa kaikki yhdessä tekevät jotakin, missä mokaaminen on taattua. Näin pääs-

tään hyvin nopeasti turvalliseen tilanteeseen, jossa mokaamisesta ei seuraakaan hä-

peää tai noloutta, vaan yhteinen turvassa pysymisen kokemus. Yhteinen kokemus iloi-

sesta mokaamisesta nostaa Routarinteen mukaan nopeasti psykologisuuden turvallisuu-

den tasoa ja yhdistää jopa ennalta toisilleen tuntematonta ryhmää. Tämä on mielestäni 

myös syy siihen, miksi usein improvisaatiolähtöisessä koulutuksessa tai fasilitointitilan-

teessa aluksi ”leikitään”: Leikillisyys ja leikin maailman sisällä mokailu mahdollistavat 
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luottamuksen sekä turvallisuuden tilan, joita ryhmätoiminnan rakentava jatkuminen vaa-

tii. Kun luotettava ja turvallinen ilmapiiri on saavutettu, voidaan siirtyä itse asiaan. 

Kun opitaan hyväksymään kaikenlaisia tarjouksia, mokat tai vahingot eivät enää kes-

keytä toimintaa vaan niistä tulee uusia mahdollisuuksia. Ja kun vuorovaikutustilanteita 

analysoidaan hyväksymisen ja tyrmäämisen kautta, on helpompaa ymmärtää tilanteiden 

rakentavaa kehittymistä tai vastavuoroisesti tilanteista syntyviä konflikteja. (Johnstone 

1981, 100)  

Improvisaation metataidot 

Improvisaatiotaitojen sisältä voidaan löytää useita erilaisia metataitoja1, eli taitoja, joita 

improvisoiminen vaatii ja joita se taas vuorovaikutteisesti harjoittaa. Näitä taitoja voidaan 

luokitella esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin: Huomaa enemmän, tue toisia, hyväksy 

ideasi, vaikutu, tee jotakin, päästä irti sekä joo, ja (Routarinne). 

Huomaa enemmän -taidon alle voidaan liittää esimerkiksi havainnoinnin, aktiivisen kuun-

telun sekä läsnäolemisen taitoja. Vaikuttuminen tarkoittaa sekä omista että toisten tar-

jouksista vaikuttumista, eräänlaista ideoiden ekologisuutta, jossa kaikkea tarjottua käsi-

tellään uteliaan arvostavasti. ”Tee jotakin” tarkoittaa aloitteellisuuden ja riskin ottamien 

asennetta, spontaanisuutta sekä sitä, että mikä tahansa on parempi kuin ei mitään. 

”Päästä irti” taas viittaa turhasta kontrollista irrottamiseen ja joustavuuteen. Toisten tu-

keminen ja omien ideoiden hyväksyminen taas vaikuttavat nopeasti itsestään selviltä, 

joskaan eivät välttämättä yhtään muita helpommilta ottaa huomioon.  

Erilaisiin improvisaatioteatterin tyylisuuntiin perehtynyt improvisoija ja teatteri-ilmaisun 

ohjaaja Sinimaria Tomperi taas määrittelee opinnäytetyössään improvisaatioteatterin 

opettajalle kolme ohjenuoraa: Kuuntelu, hyväksyntä ja tukeminen (Tomperi 2019, 33). 

Kuunteluun sisältyvät ajatukset aktiivisesta kuuntelemisesta, näkemisestä ja kuulemi-

sesta, rajojen ymmärtämisestä sekä kunnioittamisesta. Hyväksyntään taas liittyvät peri-

aatteet positiivisesta kannustamisesta, tuomitsemisesta luopumisesta, kunnioituksesta 

sekä oman esimerkin kautta mokien hyväksyvästä vastaanottamisesta. Viimeisenä 

 
1 Metataidot ovat taitoja, jotka kohdistuvat taitoihin. Ne osaltaan siis aktivoivat ja voimistavat toisia 
taitoja. (Razzetti 2020) 
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tukemisen ohjenuora sisältää muun muassa toisiaan tukevan yhteisön luomisen, luotta-

muksen kasvattamisen sekä uteliaaseen riskien ottamiseen kannustamisen ajatukset. 

Tomperin (2019) mukaan näiden arvojen pohjalta toimiminen rakentaa turvallista tilaa, 

jossa oppijat uskaltavat heittäytyä ja päästä käsiksi omaan luovuuteensa. Hän muistut-

taa myös, että nämä arvot pätevät opetustilanteessa kolmessa eri suhteessa: Opettajan 

ja oppilaan vuorovaikutuksessa, koko ryhmän ja oppilaan välillä sekä oppilaan suh-

teessa omaan itseensä. Mielestäni nämä ohjenuorat tai arvot, joita ylempänä on myös 

kutsuttu improvisaation metataidoiksi, ovat yleisesti vuorovaikutustilanteisiin sovelletta-

via: Kaikissa tilanteissa on hyvä kuunnella, hyväksyä ja tukea sekä toisia että itseään 

Nämä edellä mainitut metataidot tiivistyvät usein ”improvisaation kultaiseksi säännöksi” 

miellettyyn joo, ja -ajatukseen. Joo, ja sisältää ajatukset tarjousten hyväksymisestä sekä 

niistä vaikuttumisesta. Periaate muistuttaa siitä, kuinka jokaisessa ajatuksessa ja näkö-

kulmassa on jotakin, josta voi olla samaa mieltä (Koponen 2017, 80). Joo, ja -periaatteen 

pohjalta toimiva henkilö on aktiivisen kuuntelemisen tilassa, havainnoi ympäristöään 

sekä itseään, hyväksyy ja tukee sekä toisia että itseään, päästää irti turhasta kontrollista 

ja vaikuttuu saaduista tarjouksista, minkä lisäksi hän uskaltaa tehdä jotakin, joka sisältää 

jollakin tapaa edellisen tarjouksen. Lyhyesti ilmaistuna, improvisoiva henkilö pitää kaik-

kia tarjouksia arvokkaina. 

2.3 Ryhmä ja ryhmänohjaaja 

Tutkimuksessa ryhmän käsite tarkoittaa minkä tahansa yhteisen tarkoituksen vuoksi yh-

teen kokoontunutta joukkoa ihmisiä. Tutkimusprosessissa ei eroteta vapaaehtoisesti tai 

velvollisuudesta yhteen kokoontuvia ryhmiä, vaikka ryhmänohjaajan toiminnan kannalta 

ero onkin Kokko-Palmerin mukaan oleellinen. Työssä ei eritellä myöskään ryhmien de-

mografiaa tai muutakaan muotoa. Näkökulmani mukaan keinot ryhmien turvallisuuden 

tunteen rakentumiselle ovat moninaisia, mutta useita yhteneväisyyksiä on löydettävissä. 

Tutkimus kokoaa monenlaisia keinoja rakentaa ryhmän turvallista tilaa sekä turvallisuu-

den tunnetta, eivätkä kaikki toimintamallit välttämättä toimi jokaisen ryhmän kanssa. 

Ryhmänohjaaja voikin ottaa työssä esille tuoduista toimintamalleista käyttöönsä ne, jotka 

sopivat hänen ohjaamilleen ryhmille. 

Käytän tutkimuksessa ryhmänohjaaja-termiä laajassa kontekstissa: Ryhmänohjaaja tar-

koittaa tässä tapauksessa mitä tahansa ryhmässä ohjaajan asemassa olevaa henkilöä, 
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joka on vastuussa ryhmätilanteesta, ryhmän toiminnasta ja sen toteutuksesta. Kyseessä 

voi olla kuka tahansa koulumaailman pedagogeista jalkapallovalmentajiin tai esihenki-

löistä taidetoiminnan vetäjiin. Oleellista käsittelemilleni ryhmänohjaajille on ohjaustyön 

tuoma vastuullinen asema ryhmässä. Määritelmä on laaja, sillä koen useiden ryhmädy-

namiikassa ja ryhmätoiminnan sosiaalisessa kontekstissa esiintyvien ilmiöiden olevan 

universaaleja sekä substanssista riippumattomia.  

2.4 Pelko ja turvallisuus 

Pelko on laaja ja monisyinen ilmiö. Sitä voidaan tarkastella niin fyysisessä, psykologi-

sessa kuin sosiaalisessakin näkökulmassa. Pelon ilmiöön voidaan liittää myös jännittä-

misen ilmiö, joka Räsäsen mukaan onkin tavallaan lievempi aste pelosta tai matalan 

asteen pelon ilmenemismuoto. Kun tutkimusprosessin aikana huomasin pelosta keskus-

telemisen olevan jo itsessään pelon tunteita nostattava tabu, se kannusti minua entises-

tään käsittelemään jännityksen sijaan nimenomaan pelon käsitettä ja ilmiötä: Kenties 

pelon näkyväksi tekemällä voisi vähentää sen vaikutusta. 

Tässä tutkimuksessa käsittelen pääasiassa sosiaalisissa konteksteissa ilmaantuvia pel-

koja sekä niiden aiheuttamia reaktioita, koskien erityisesti ryhmätilanteita. Pelon ja tur-

vallisuuden tunteet näyttäytyivät tutkimusprosessissa skaalan ääripäinä. Turvallisuuden 

tunteen ollessa korkealla, pelon tunnetta on vähemmän. Jos turvallisuuden tunnetta taas 

on vähemmän, olemme alttiimpia pelolle tai jopa pelon ohjaamia (Routarinne). Ryhmäti-

lanteissa esiintyvää turvallisuuden tunnetta ja sen edellytyksiä käsitellään tarkemmin lu-

vussa 3.2. 

Psykologian, neurotieteen ja biologian professori Ralph Adolphs (2014) kuvailee pelkoa 

pragmaattisesti artikkelissaan ”The Biology of Fear”. Hänen näkemyksensä mukaan 

pelko on kontekstiriippuvaisten ärsykkeiden ja niitä seuraavien käytösmallien välissä toi-

miva muuttuja. Arkikielelle käännettynä tämä tarkoittaa sitä, että pelko muuttaa ilmeneviä 

tilanteita reaktiiviseksi toiminnaksi: Mikäli jokin tilanne – esimerkiksi puun takaa ilmes-

tyvä karhu – herättää pelon, pelko puolestaa laukaisee tilanteeseen sopivaksi nähdyn 

reaktion. Tästä näkökulmasta katsottuna pelko näyttäytyykin äärimmäisen tärkeänä ih-

mistä suojaavana ja fyysista turvallisuutta edistävänä tunteena. 

Adolphsin (2014) näkemys myötäilee omaa suhtautumistani pelkoon: Pelko on yksi 

tunne muiden joukossa. Tilanteessa heräävä pelon tunne aiheuttaa kunkin omaan 
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kokemustaustaan soveltuvan pelkoreaktion. Tilanteeseen ja pelon tunteeseen ei välttä-

mättä voi vaikuttaa, mutta reaktioon on mahdollista tehtä muutoksia (Kokko-Palmer). En 

siis näe pelkoa itsessään negatiivisena asiana. Se on tärkeä ihmisen puolustusmeka-

nismi, jolta saa tietoa ”päällä” olevasta tilanteesta. Sen sijaan tutkimuksessa käsiteltävät, 

sosiaalisen ryhmätilanteen kontekstissa syntyvät pelon laukaisemat reaktiot saattavat 

aiheuttaa enemmän negatiivisia asioita kuin ärsyke itsessään. 

Ihmisen yleisimmät pelon laukaisemat reaktiot ovat hyökkääminen, pakeneminen, jääty-

minen, riskin arviointi, huutaminen ja piiloutuminen (Blanchard ym. 2001). Neuro- ja käyt-

täytymistieteellisessä tutkimuksessa havainnoitiin koehenkilöiden reaktioita hypoteetti-

siin pelkoja nostattaviin tilanteisiin. Tutkimuksessa kävi ilmi esimerkiksi se, että mikäli 

pelon kohde havaitaan vaaralliseksi, ihminen useammin huutaa ja juoksee, kuin jäätyy 

tai jää arvioimaan riskejä. Tai että ihminen mieluummin piiloutuu kuin hyökkää välimat-

kan ollessa suuri. Tai – kuten yleisesti onkin tiedossa – mikäli tilanteesta ei ole pakoreit-

tiä, on huuto ja hyökkääminen todennäköisintä. (Blanchard ym. 2001) Pelko herättääkin 

edellä mainittuja reaktioita, olivat kyseessä sitten fyysiset tai psykologiset uhaksi määri-

teltävät ärsykkeet. 

Stirkkinen arvelee nykyisten psykologisen kontekstin pelkojen syntyneen sitä mukaa, 

kun oikeiden fyysisten uhkien pelot ovat vähentyneet. Hän kertoo olleensa filosofian toh-

torin ja Suomen poliisin Karhu-ryhmän veteraanin Harri Gustavssonin luennolla, jossa 

Gustavsson oli tiivistänyt nykyihmisen psykologisen pelon seuraavasti: Ihminen on ainut 

eläin, joka pystyy sohvalla istuen murehtimaan itsensä hengiltä. Poliisitoimesta eläköity-

nyt, nykyinen valmentaja Gustavsson kertoi luennollaan tarinan, jossa erityisen pelotta-

van ja stressaavan tehtävän jälkeen hän ei saanut kotisohvalla istuessaan tehtävää 

päästään, vaan pyöritteli mielikuvituksessaan erilaisia kauhuskenaarioita. Mukana teh-

tävää suorittamassa ollut poliisikoira oli myös ollut jännittynyt. Yhtäkkiä koira ravisteli 

itsensä läpikotaisin, asettui pedilleen makaamaan ja nukahti. Tämän huomattuaan Gus-

tavsson kiinnitti huomiota oman kehonsa jännitystilaan ja negatiiviseen ajatuskierteen-

seensä, ymmärtäen kokevansa pelkoa edelleen – vaikka oli turvassa kotonaan. Pelkkä 

pelottavien ja jännittävien asioiden pyörittely päässään voi siis aiheuttaa pelkoa (Gus-

tavsson & Holmavuo 2019, 27, Aavasto & Kaulio & Syrjälä 2012, 17). 

Pelko on täysin luonnollinen tunne, jonka lievä ilmenemismuoto nostaa tarvittaessa re-

aktiona ihmisen viritystasoa ja saa aistit valppaiksi parantaen keskittymiskykyä, Gustavs-

son kertoo. Hän kuvaakin pelkoa ihmisen evoluution jalostamaksi tunteeksi, jonka pää-

tehtävä on suojella meitä vaaroilta. Suureksi kasvanut pelko taas hänen mukaansa 
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aiheuttaa stressireaktion, tekee ihmisestä kömpelön ja saattaa tehdä ihmisen toimin-

nasta arvaamatonta (Gustavsson & Holmavuo 2019, 21, 27). Vaikka ihminen olisi turval-

lisuuden tunteen vallassa, ihmisen alitajuinen vaarojen ja uhkien tunnistusmekanismi on 

aina valppaana. Mikäli potentiaalisen uhan kriteerit täyttyvät, tämä mekanismi ajaa tie-

toisen päätöksenteon ohi ja aiheuttaa pelkoreaktion. (Hyppönen 2014, 14–15) 

Tunnetutkija, psykologian professori Barbara Fredrickson (2013, 65–66) on havainnut 

tutkimuksissaan, että negatiiviset tunteet – kuten pelko, suru tai viha – kaventavat ihmi-

sen havainnointikykyä. Samoin taas positiiviset tunteet saavat Fredricksonin mukaan ih-

misen ottamaan vastaan lisää tietoa ympäröivästä maailmasta. Tästä syystä myös pelon 

vallassa olevan ihmisen käytös saattaa muuttua arvaamattomaksi, kömpelöksi tai jopa 

aggressiiviseksi. 

Psykologian tohtori Susan Jeffers (2012, 13–14) pitää ihmisten ydinpelkona tunnetta 

siitä, ettei hän pysty käsittelemään tai selviytymään tulevasta tilanteesta (can’t handle it). 

Jeffersin mukaan kaikki ihmisten pienemmät pelot voidaan johtaa tästä pelosta. Suoma-

laisten jännittäjäryhmien vetäjä, kokemusasiantuntija Sirpa Syrjälä myötäilee Jeffersin 

näkemystä ja nostaa selviämisen pelon rinnalle vielä toisen ihmisen ydinpelon – itsensä 

huonoksi kokemisen pelon (Aavasto ym. 2012, 45). Hänen mukaansa ”olen hyvä-olen 

huono” ja ”selviydyn-en selviydy” -tunteet määrittelevätkin suuren osan ihmisen minäku-

vasta sekä kokemuksista itsestään. 

Jeffersin yksinkertainen – joskin konkreettinen – keino pelkojen vähentämiseen ja niiden 

kanssa toimimiseen on lisätä itseluottamusta sekä selviytymisen tunnetta. Hän nimeää 

ja määrittelee (2012, 22-30) viisi totuutta pelosta: 

1. Mikäli jatkat kasvamista ja kehittymistä (grow), pelon tunne ei tule koskaan hä-

viämään. Pelon tunne on läsnä jokaisella tuntematonta kohti otetulla askeleella. 

On turha odottaa pelon häviämistä, se on osa elämää. 

2. Ainoa keino päästä pelosta eroon on mennä ja kohdata pelkonsa (doing it). Kun 

toistuvasti kohtaat pelkosi kohteen, et lopulta enää koe pelon tunnetta kyseisessä 

tilanteessa. Kokemus kasvattaa selviytymisen ja pärjäämisen (handling it) tun-

netta. 

3. Ainoa keino tuntea olonsa paremmaksi pelon keskellä on mennä ja kohdata pel-

konsa. Jokaisen pienen kohti tuntematonta astutun askelen myötä itsevarmuus 

ja rohkeus kasvavat, minkä seurauksen tunnet olosi yhä voimakkaammaksi. 

4. Jokainen pelkää tuntemattoman edessä. 
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5. Pelon läpi puskeminen on vähemmän pelottavaa kuin isomman, avuttomuudesta 

(helplessness) kumpuavan pelon kanssa eläminen. Kun voitat pelkosi ja kohtaat 

pelottavan tilanteen, selviytymisen tunne kasvaa. Jälkikäteen saatat ihmetellä, 

mikset tehnyt asialle mitään jo aikaisemmin. 

Jeffersin näkemyksen ytimessä on käsitys siitä, että kaikki pelkäävät – ihmisillä on vain 

erilaisia tapoja sanoittaa pelkoa. Viiden pelon totuuden taustalla on vahva itsevarmuu-

den, itseluottamuksen ja voimaantumisen viesti: Kyse ei olekaan pelon tunteesta, vaan 

siitä, miten käsittelemme pelkoa (holding the fear). Jos käsittelee pelkoa kivun näkökul-

masta (position of pain), voi kokea itensä avuttomana uhrina, masentuneena ja jähmet-

tyneenä. Mikäli taas onnistuu käsittelemään pelkoa toimijuuden näkökulmasta (position 

of power), voi kokea itsellään olevan valtaa valita, kokea innostumisen tunteita ja olla 

jähmettymisen sijaan aktiivinen toimija. (2012, 30, 35–36) Jeffers näkeekin pelon käsit-

telykyvyn – tai sen puutteen – olevan seurausta negatiivisen ja positiivisen vahvistami-

sen suhteesta. Tämä vastaa alaluvussa 3.3. esiteltävää sosiaalisissa tilanteissa  esiinty-

vää nocebo-ilmiötä2: Negatiiviset oletukset tuottavat negatiivisempia tuloksia, kuin neut-

raalit tai positiiviset oletukset.  

Pelko sosiaalisessa kontekstissa voi tarkoittaa esimerkiksi esiintymistilanteiden, kasvo-

jen menettämisen tai häpeään joutumisen pelkoa (Routarinne). Näissä tilanteissa pelko 

voi syntyä merkittävästi myös siitä, että ihminen pelkää muiden huomaavan hänen pel-

konsa (Aavasto ym. 2012, 24). Sosiaalisiin konteksteihin kohdistuvat pelot ovatkin nyky-

ään kenties yleisimpiä: Arviolta jopa yksi kolmesta ihmisestä kärsii jossakin vaiheessa 

elämäänsä sosiaalisten tilanteiden pelosta. Tällöin pelko kohdistuukin pääasiassa huo-

mion kohteena olemiseen, jolloin pelon julkinen näkyminen – kuten punastuminen, pu-

heen puuroutuminen tai hikoilu – onkin usein kammottavampi ajatus kuin itse pelko. (Aa-

vasto ym. 2012, 31) Toisten tuomion kohteeksi joutuminen on Kokko-Palmerin mukaan 

yksi ihmisten isoimmista peloista sosiaalisessa kontekstissa. Tuomion kohteeksi joutu-

misen pelko juontaakin juurensa molemmista aiemmin mainituista ihmisen ydinpeloista, 

eli tunteista siitä, että on huono eikä selviydy tilanteesta. 

 
2 Nocebo-ilmiöksi kutsutaan negatiivisten oletusten tuomia negatiivisia vaikutuksia. Tällöin esi-
merkiksi kysyttäessä ”tunnetko kipua?”, ihminen myös herkästi kokee tuntevansa kipua. (Colloca 
& Barsky 2020, 554-555) 
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Pelko ja rakkaus 

Routarinne määrittelee pelon ja rakkauden tunteet turvallisuuden tunneskaalan ääri-

päiksi: Korkean turvallisuuden päässä on rakkaus, matalan turvallisuuden pääsä taas 

pelko. Hän nostaa esiin myös ristiriidan siitä, että vaikka jokainen kokee näitä molempia 

tunteita, on niistä keskusteleminen esimerkiksi työyhteisöissä suuri tabu. Suuret tunteet, 

kuten rakkaus ja pelko, koetaan länsimaisessa kulttuurissa helposti liian intiimeiksi, yk-

sityisiksi ja sitä kautta sopimattomiksi työkontekstissa. Tästä syystä näiden tunteiden kä-

sitteleminen – niiden jatkuvasta ilmenemisestä huolimatta – muodostuu haasteelliseksi. 

Fredrickson (2013, 17–18) kuvailee rakkauden tunnetta hänen mukaansa perinteisen – 

eksklusiivisen ja romanttisen – näkemyksen sijaan yhteisen positiivisen kokemuksen 

hetkeksi. Fredrickson kertoo rakkauden tunteen voivan syntyä niin läheisten kuin tunte-

mattomienkin kesken, yksityisesti tai suuressa joukossa. Rakkauden tunteen syntymisen 

edellytykseksi hän nimeää kolme osa-aluetta: Yhden tai useamman positiivisen tunteen 

jakamisen, käytöksen synkronoitumisen sekä yhteisen motiivin toisen osapuolen hyvin-

voinnin kasvattamiseen. Hän puhuukin rakkauden tunteesta positiivisena resonanssina. 

Rakkauden tunnetta kokevat ihmiset peilaavat Fredricksonin mukaan toisiaan niin yhtei-

sen positiivisen tunteen, toiminnan ja käytöksen, kuin huolenpidonkin suhteen.  

Mikäli ihminen kokee turvattomuuden tai pelon tunnetta, ei Fredricksonin mukaan (2013, 

19–20) ole mahdollista kokea rakkauden tunnetta. Rakkaus vaatii hänen tutkimuksensa 

perusteella myös kontaktissa olemisen kokemuksen, sillä rakkauden tunne vaatii aina 

kohteen. Kääntäen tämä vaikuttaisi merkitsevän sitä, että mikäli rakkauden tunnetta – eli 

yhteista positiivista kokemusta, toiminnan synkronoitumista ja yhteisen huolenpidon ha-

lua – onnistuu synnyttämään ryhmän kesken, on ryhmän psykologisen turvallisuuden 

taso korkealla ja osallistujat aidosti kontaktissa toistensa kanssa. Lyhyesti ilmaistuna 

rakkauden tunteen ilmenemisen voi osaltaan nähdä estävän pelon tunteita nousemasta. 
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3 RYHMÄNOHJAAJIEN TYÖ 

Tässä luvussa käsittelen ryhmänohjaajien työtilanteita sekä näissä tilanteissa esiintyviä 

pelkoja. Avaan haastateltujen ammattilaisten henkilökohtaisia pelkoja ryhmätilanteissa 

ja peilaan niitä sekä omiin kokemuksiini että tutkimustietoon. Käsittelen lisäksi myös tur-

vallista tilaa sekä psykologisen turvallisuuden tunnetta. Lopuksi pohdin ryhmänohjaajille 

hyödyllisiä improvisaatiotaitoja turvallisuuden tunteen kontekstissa. 

3.1 Ryhmätilanteissa ilmaantuva pelko 

Täytin tutkimusprosessin aikana pelkopäiväkirjaa vuoden 2020 alusta lähtien. Havaites-

sani pelon tunteiden nousevan, kirjasin pelkopäiväkirjaan mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti pelon kohteen. Suurin osa kirjaamistani peloista liittyi sosiaalisiin tilanteisiin, 

joissa olen kokenut olevani huono (51%) tai kokenut loukkaavani toiminnallani jotakuta 

toista (31%). Seuraavaksi eniten oli kirjauksia tyrmäämiseksi tulemiseen ja huijarisyn-

droomaan liittyvistä peloista. Yhdeksän kuukauden ajan täytetystä päiväkirjasta löytyi 

ainoastaan yksi fyysiseen uhkaan liittyvä pelko. Aineiston perusteella tunnistan olevani 

vahvasti etuoikeutetussa asemassa, sillä perustavanlaatuisia henkeäni tai koskematto-

muuttani uhkaavia pelkoja ei löytynyt ollenkaan. Lähes kaikki pelkopäiväkirjaan tekemäni 

merkinnät voidaankin sen sijaan johtaa toiseen ihmisen peruspeloista (Aavasto ym. 

2012, 45), eli huonoksi itsensä tuntemisen pelkoon. 

Ryhmän osallistujien loukkaaminen tai heissä negatiivisten tunnereaktioiden aiheuttami-

nen on myös haastatteluissa useiten esille noussut ryhmätilanteissa esiintyvä pelko (Rä-

sänen, Petäjä, Routarinne, Stirkkinen). Petäjä lisää kuitenkin, että kaikkien ikävien tun-

teiden herättämistä ei tule pelätä: Välillä omien rajojen kunnioittaminen voi tarkoittaa, 

että aiheuttaa toiselle negatiivisia tunteita. Hänen mukaansa ryhmänohjaaja ei voi olla 

vastuussa osallistujien tunteista, mutta ohjaajan roolissa olevalla taas on äärimmäinen 

vastuu siitä, ettei hän puske ihmisiä toimimaan turvattomasti omien rajojensa ohi.  

Stirkkinen kertoo oman pelkonsa kohdistuvan erityisesti osallistujien pelkoreaktioiden – 

esimerkiksi tyrmäävän vitsailun, kyseenalaistamisen tai suoran kapinoinnin – herättämiin 

vastareaktioihin itsessään. Hän kertoo huolehtivansa siitä, miten reagoida ohjaajan 

haastamiseen tavalla, joka ei saa osallistujaa menettämään kasvojaan, tai joka saisi ai-

kaan jopa innostumisen tai muun positiivisen kokemuksen. Mikäli ryhmässä on noussut 
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esimerkiksi yhden tai useamman osallistujan välinen konflikti tai häiriötilanne, myös Pe-

täjä huomaa pelkäävänsä aiheuttavansa häpeää osapuolille tilanteen vaatiessa häirin-

nän aiheuttaneen toiminnan käsittelemistä. Ryhmän osallistujien loukkaaminen vuoro-

vaikutustilanteissa – tiedostaen tai tiedostamatta – vaikuttaakin merkittävältä ryhmänoh-

jaajan pelkojen herättäjältä. 

Routarinne painottaa oman negatiivisten tunteiden aiheuttamisen pelkonsa perustuvan 

siihen, että pelästynyt ihminen asettuu herkästi puolustuskannalle, eikä tämän jälkeen 

välttämättä kykene vastaanottamaan ryhmätilanteen antia. Hän kertookin Keith Johns-

tonen lausuneen hyvien ja huonojen opettajien erosta mukaillen seuraavasti: ”Hyvä opet-

taja antaa oppilaalle isolla kauhalla, kun taas huono opettaja ottaa oppilaalta pois”. Ta-

vallaan siis hyvä opettaja vapauttaa oppimaan, huono opettaja lukitsee ja estää oppi-

mista.  

Improvisatorisen ajattelun yhtenä kulmakivenä esiteltiin alaluvussa 2.2. ajatus siitä, 

kuinka ”moka on lahja”. Osallistuin vuonna 2019 klovneriakoulutukseen, jossa kouluttaja 

Dan Söderholm käänsi edellä mainitun ajatuksen muotoon ”moka on mahdollisuus”. Hä-

nen mukaansa moka voikin olla reaktiosta riippuen joko aivan hirvittävä asia tai ihana 

lahja. Tätä ajatusta pedagogiikkaan ja ryhmätoimintaan soveltaen voisikin ajatella, että 

improvisoivan ryhmänohjaajan ainoa ”vakava moka” olisikin Johnstonen sanoja mukail-

leen ”tilanteesta pois ottaminen”. Mokannut ryhmänohjaaja tyrmäisi osallistujien tarjouk-

sia, eli vastustaisi omalla reagoinnillaan oppimista. Tällaisen mokan pelkoon näyttävät 

olevan johdettavissa kunkin haastateltavan ryhmänohjaustilanteissa kokemat pelot. 

Ryhmänohjaajan omien pelkojen käsittely 

Ennen tulevia ryhmätilanteita Stirkkinen pyrkii hillitsemään pelkojaan tekemällä alkuval-

mistelut mahdollisimman hyvin – koskien pääasiassa asioita, joihin ei enää itse tilan-

teessa voi vaikuttaa. Alkuvalmisteluina hän selvittää esimerkiksi ryhmän käyttämään ti-

laan ja sen varusteluihin tai teknisiin seikkoihin liittyvät asiat. Olennaista valmistautumi-

sessa on Stirkkisen mielestä pyrkiä etukäteen luomaan parhaimmat olosuhteet sille, että 

voi itse tilanteessa keskittyä olennaiseen, eli ihmisten kohtaamiseen.  

Stirkkinen kertoo käsittelevänsä pelon tunnetta useiten kiinnittämällä huomionsa itsensä 

ulkopuolella oleviin ihmisiin ja tapahtumiin. Hän kokee improvisaatiotaitojen vahvista-

neen taipumusta suunnata huomionsa pelon noustessa muiden auttamiseen tai kontak-

tiin hakeutumiseen. Tämä myötäilee Fredricksonin (2013, 19–20) näkemystä siitä, 

kuinka kontaktiin hakeutuminen auttaa osaltaan pelon tunteiden laantumista. 
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Myös ryhmää ja ryhmätilannetta koskevat ennakkoluulot aiheuttavat ryhmänohjaajalle 

jännitteitä sekä pelkoja, jotka luovat väistämättä haasteita vuorovaikutukselle. Stirkkinen 

kertoo lähes kaikkien ennakkoluuloista nousseiden pelkojen hälvenneen ryhmätilantei-

den alettua ja hänen kohdattuaan ryhmän osallistujat ihmisinä. Nykyisessä työssään 

vuorovaikutuskouluttajana hän pyrkiikin tyhjentämään ajatuksensa ennakkoluuloista ja -

oletuksista, ja asennoitumaan kouluttamisen sijaan kohtaamaan ihmisiä, joiden kanssa 

yhdessä tutkitaan käsiteltävää aihetta. Tämä myötäilee organisaatiokäyttäytymistä tutki-

van Amy Edmondsonin (Edmondson 2014) näkemystä siitä, kuinka turvallisuuden tun-

netta luodaan määrittelemällä yhteinen työ prosessiksi ja oppimistehtäväksi, jota yhteis-

voimin työstetään. Kenenkään ei näin tarvitse tietää kaikkea, sillä ryhmän tavoitteena on 

toimia yhdessä yhteistä tavoitetta kohti. 

Yksi oivallus, joka helpottaa huomattavasti ryhmänohjaajan pelkoja, vaikuttaakin olevan 

tieto siitä, ettei ryhmänohjaajan tarvitse olla täydellinen, tai tietää vastausta kaikkeen. 

(Kokko-Palmer, Routarinne, Räsänen, Stirkkinen). Kokko-Palmer kertookin oman peda-

gogina epäonnistumisen pelkonsa vähentyneen huomattavasti, kun hän on hiljalleen op-

pinut lähtemään opetustilanteisiin ilman kaikkitietävyyden ja näyttämisen tarvetta. Hän 

siis tavallaan laajentaa osallistujiin kohdistamaansa myötätuntoa myös itseensä ohjaa-

jana. Ryhmänohjaaja voi laskea itselleen asettamiaan paineita pyrkimällä olemaan oman 

tietotaitonsa suhteen mahdollisimman aito ja rehellinen, Kokko-Palmer jatkaa. Stirkkinen 

kuvailee tällaista ajatusmuutosta siten, että asiantuntijan esittämisen sijaan ryhmänoh-

jaaja saa olla itsevarma asiantuntija. Tämä tarkoittaa myös omien tiedollisten rajojensa 

tiedostamista ja avointa tunnustamista. 

Ryhmänohjaajan kannalta on Stirkkisen mukaansa hyödyllistä aktivoida ryhmän tietotai-

toa, erityisesti vastattaessa kiperiin kysymyksiin. Kun oman tietotaidon rajat tulevat vas-

taan, ryhmänohjaaja voi aina pohtia asiaa yhdessä osallistujien kanssa. Näissä tilan-

teissa ryhmänohjaajan onkin oleellista pystyä myöntämään olevansa väärässä, tai ettei 

osaa vastata, Kokko-Palmer painottaa. Ryhmänohjaajan on hänen mukaansa otettava 

vastuu virheistään ja pyydettävä tarvittaessa ryhmältä anteeksi. Mahdollisuus virheisiin, 

tietämättömyyteen sekä anteeksi pyytämiseen kasvattaa näin sekä ryhmänohjaajan 

omaa että koko ryhmän turvallisuuden tunnetta. 

Epäonnistumisen, kasvojen menettämisen, häpeän ja toisten tuomion kohteeksi joutu-

misen pelot ovat alati läsnä ihmisen arjessa, mikäli hän vaan asettaa itseään alttiiksi 

uusille ärsykkeille. Kokko-Palmer kertoo kokeneensa aikanaan ryhmätilanteissa epäon-

nistumisen pelkoa, johon hän suhtautui minimoimalla mahdollisuuden tuomitsemiselle. 
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Ennen kuin kukaan ehti huomauttaa hänelle mistään, hän ilmoitti avoimesti olevansa 

huono, ja että häneltä ei kannattanut odottaa minkäänlaista huippusuoritusta. Tällä ta-

voin hän piti tilanteessa kontrollin itsellään – tekemällä itsestään ”pellen” tai huomioimalla 

ensimmäisenä itse omat heikkoutensa ja epäonnistumisensa. Kokko-Palmerin kokemuk-

sen mukaan ihmiset elävät jatkuvasti toisten hyväksymisen ja tyrmäämisen tasapainoi-

lun kanssa. Toisten hyväksyntä johtaa turvallisuuden tunteisiin ja tyrmääminen taas pe-

lon tunteisiin. Improvisaatiotaitojen harjoittelemisen kautta Kokko-Palmer onnistui kään-

tämään epäonnistumisen pelon asenteeksi, jossa ihmisellä on lupa tutkia ja kokeilla eri-

laisia asioita. Käännös onnistui hänen mukaansa hiljalleen sitä kautta, että improvisaa-

tioharjoituksissa sai jatkuvasti positiivista palautetta riskien ottamisesta, oli lopputulos 

mikä hyvänsä. Riskien ottamisen rohkeutta vahvistavan palautteen kautta myös suhde 

pelkoon muuttui. 

Näiden haastateltujen esiin nostamien oivallusten taustalla vaikuttavat olevan kokemuk-

set ryhmänohjaajan itsemyötätunnon kasvamisesta sekä huijarisyndrooman kuplan puh-

kaisemisesta. Improvisaatiotaitoinen ryhmänohjaaja on saanut toistojen kautta koke-

musta iloisesta mokaamisesta, aktiivisesta läsnäolosta ja kiinnostumisesta, rehellisenä 

ja avoimena olemisesta sekä siitä, kuinka oma tapa olla ja toimia on riittävää. Ryhmän-

ohjaajalle onkin oleellista kasvattaa näiden kokemusten määrää ja hyödyntää oppimiaan 

taitoja sekä suhteessa omaan itseensä että ryhmän osallistujiin. Ryhmänohjaaja nimit-

täin näyttää omalla käytöksellään ja toiminnallaan esimerkkiä ryhmässä toimimisesta. 

Mikäli ryhmänohjaaja esimerkiksi reagoi omaan mokaansa negatiivisesti, mollaa itseään 

tai piikittelee jotakuta ryhmän ulkopuolella, viestii se saman toimintamallin koskevan 

myös osallistujia. Mikäli ryhmänohjaaja taas mokaa iloisesti ja myöntää virheensä, us-

kaltavat myös osallistujat ottaa enemmän riskejä. 

Ryhmän pelkoreaktioiden kanssa toimiminen 

Ryhmänohjaaja käsittelee omien pelkojensa ohella myös ryhmän osallistujien pelkoja. 

Pyrkimällä mahdollisimman korkeaan psykologisen turvallisuuden tasoon ryhmänoh-

jaaja ehkäisee mahdollisia pelosta kumpuavia reaktioita osallistujissa. Mikään tilanne ei 

kuitenkaan ole täysin aukoton turvallisuuden kannalta, sillä ryhmätilanteissa aktiivisia 

toimijoita on monia, eikä ryhmänohjaaja voi – eikä toiminnan kannalta olekaan oleellista 

– kontrolloida tapahtumia. Toisinaan syntyy konflikteja tai huomaamatta syntyneitä pel-

koreaktioita. Ryhmänohjaajan onkin oleellista kyetä havainnoimaan ryhmää ja reagoi-

maan osallistujien pelkoreaktioihin niiden syntyessä. Improvisaation kontekstissa kyse 

on ryhmänohjaajan hyväksyvästä reagoinnista ryhmän pelkoreaktioihin. 
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Jokaisen ryhmän turvallisuuteen liittyy Petäjän mukaan oleellisesti sekä negatiivisten 

tunteiden ilmaisemisen vapaus että kyseenalaistamisen vapaus. Tällaisten tunteiden il-

maiseminen on merkki luottamuksesta sekä ryhmän turvallisuuden tason kasvamisesta, 

Kokko-Palmer kertoo, sillä turvattomassa ryhmässä kyseenalaistamiselle tai negatiivis-

ten tunteiden ilmaisemiselle ei ole turvallista tilaa. Paras keino Kokko-Palmerin mukaan 

on ottaa reaktion herättänyt ilmiö lempeästi esille asianomaisen osallistujan kanssa. Pe-

täjä kiittää usein kyseenalaistajaa tai negatiivisen tunteen ilmaisijaa siitä, että toi uuden 

näkökulman ryhmän tietoisuuteen. Tämän jälkeen voidaan tarpeen mukaan reflektoida 

tilannetta ryhmän kesken tai myöhemmin kahden kesken osallistujan kanssa. Olisi opti-

maalista, mikäli tilanteessa on mahdollista reagoida heti, mutta toisinaan tilanteen lopul-

linen käsittely voidaan joutua tekemään myöhemmin, tai vasta yhteisen ryhmätilanteen 

loputtua. 

Räsäsen mukaan olisi tärkeää käsitellä negatiiviset tunteet niiden osallistujien kanssa, 

joita syntynyt tilanne koskettaa. Mikäli negatiivinen reaktio nousee parityöskentelyssä tai 

se vaikuttaa selvästi tiettyyn osallistujapariin, hän pyrkii ottamaan asian esille heidän 

kanssaan. Mikäli tilanne taas koskettaa jollakin tavalla koko ryhmää, esimerkiksi ryhmä-

keskustelussa nousseiden tunnereaktioiden kohdalla, Räsänen haluaa käsitellä asian 

myös koko ryhmän kesken. Petäjä myötäilee ja huomauttaa vielä, että yksilön tunnere-

aktioiden käsittely koko ryhmän edessä voi myös lisätä häpeää tai ahdistusta. Sen sijaan 

tulisikin hänen mukaansa pyrkiä käsittelemään tunnetason reaktiot henkilökohtaisesti, 

minkä jälkeen voidaan tarvittaessa käsitellä reaktion taustalla oleva ilmiö objektiivisem-

min koko ryhmän kanssa. 

Ryhmänohjaajalle on oleellista tiedostaa tilanteet, jolloin ryhmätoiminta laukaisee osal-

listujassa reaktion, jonka käsittelyyn ohjaajalla itsellään ei ole kapasiteettia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi erilaiset esille nousevat traumakokemukset, jotka vaativat asiaan erikoistu-

neen ammattilaisen huomiota, Räsänen kertoo. Mikäli ryhmässä ilmenee tämän tyyppi-

siä reaktioita, hän pyrkii lempeästi ilmaisemaan asianomaiselle, että tässä ryhmätilan-

teessa asian käsittely ei todennäköisesti ole oikea paikka. Räsänen pyrkii kuitenkin ak-

tiivisesti sanoittamaan ryhmätoiminnassa heräävien kokemusten ja tunteiden olevan täy-

sin luonnollisia. Ohjaajan tulisikin tiedostaa sekä omat resurssinsa näiden asioiden kä-

sittelyyn että ryhmätoiminnan tavoite suhteessa reflektion tasoon. Ryhmässä onkin hyvä 

muodostaa luvussa 4 esitellyt pelisäännöt, jotka voivat määritellä muun muassa ryhmä-

toiminnan keskustelun tason.  
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Tavoitteena tunnereaktioiden huomioon ottamisessa ja niiden yhteisessä käsittelyssä on 

Räsäsen mukaan yhteisen ymmärryksen lisääminen sekä ryhmän moninäkökulmaisuu-

den esille tuominen, mikä taas osaltaan nostaa ryhmän psykologisen turvallisuuden ta-

soa. Kokko-Palmer painottaa, että koko ryhmää koskevissa konflikteissa ryhmänohjaa-

jan onkin tärkeää uskaltaa olla aktiivinen johtaja ja käsitellä yhteinen negatiivinen tunne-

reaktio koko ryhmän kesken. Samaan aikaan on hänen mielestään oleellista olla myös 

armollinen itselleen: Ryhmänohjaajan tehtävä ei ole tietää kaikkea osallistujien taustoista 

tai tunnetiloista. Mikäli osallistujien taustoissa tai tunnetasossa on jotakin, mikä ei tule 

tilanteessa esille, ei niiden käsittely ole Kokko-Palmerin mielestä ryhmänohjaajan teh-

tävä. 

Oleellista ryhmätoiminnan turvallisuuden kannalta on myös vapaaehtoisuuden periaate 

(Räsänen, Stirkkinen, Kokko-Palmer). Mikäli osallistuja esimerkiksi kokee jonkin toimin-

nan ahdistavaksi tai epämiellyttäväksi, on hänellä oltava oikeus olla hetki sivussa, Rä-

sänen muistuttaa. Jos toimintaan osallistuminen vaatii hetken hengähdystaukoa, tulisi 

senkin olla täysin hyväksyttävää. Stirkkinen kertookin sanoittavansa osallistujille vapaa-

ehtoisuuden periaatetta, sillä osallistujien suostuttelu tai kieltäminen ovat omiaan laske-

maan turvallisuuden tunnetta. Omien rajojen yli astumiseen suostuttelu tai pakottaminen 

taas vuorostaan nostaa pelon tunteita.  

Sivussa olemisen mahdollistaminen ei kuitenkaan johda ryhmän passiivisuuteen, sillä 

toimintaan voi myös osallistua esimerkiksi sivusta havaintoja tekemällä ja myöhemmin 

näitä havaintoja jakamalla. Stirkkinen lisää, että usein sivuun jättäytynyt osallistuja saat-

taa myös palata mukaan toimintaan nähtyään, että se on turvallista ja mielenkiintoista. 

Vapaaehtoisuuden periaate kasvattaa Räsäsen mielestä turvallisuuden tunnetta, sillä 

osallistuja kokee tulevansa kuulluksi tarpeidensa kanssa. Kun osallistujan tunnetila ja 

tarve on huomioitu, osallistumisen haasteita on yksi vähemmän. Kokko-Palmerin ja Rä-

säsen mukaan olisikin oleellista tuoda vapaaehtoisuuden periaate esille heti ryhmätilan-

teiden alussa ja vielä muistuttaa siitä tarpeen tullen ryhmätilanteiden aikana. 

Ryhmänohjaajan asenteen ja reagoinnin merkitys 

Stirkkinen ja Routarinne korostavat ihmisen kohtaamisen, hyväksymisen sekä avoimesti 

vuorovaikutukseen lähtemisen merkitystä pelkojen käsittelyssä. Stirkkinen pitää erityisen 

tärkeänä pelkoon reagoineesta osallistujasta kiinnostumista. Mikäli pelko ilmenee esi-

merkiksi häiriköintinä tai ohjaajan haastamisena, saattaa ryhmänohjaajalle nousta tun-

teita siitä, että osallistuja on häirikkö tai ikävä ihminen. Näissä tilanteissa Stirkkinen 
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kehottaa kiinnostumaan osallistujasta ehdottoman hyväksyvästi, sillä mikäli pelkoreak-

tiota ei oteta huomioon, tai se jollakin tavalla tyrmätään, saattaa koko ryhmätilanne jäh-

mettyä tai ainakin ryhmän turvallisuuden taso laskee. Provosoitumista olisikin vältettävä 

viimeiseen asti, sillä tärkeintä hänen mukaansa on, ettei osallistuja menetä kasvojaan. 

Tällä tavoin sekä pelkoon reagoinut osallistuja että muu ryhmä pidetään turvassa.  

Routarinne käyttää psykologisesta turvallisuudesta puhuttaessa metaforaa lentokoneen 

hätätilanteessa laskeutuvista happinaamareista. Lentokoneessa syntynyt hätätilanne 

kuvastaa esimerkiksi ryhmässä noussutta konfliktia tai pelon tasoa nousemista, naama-

reista saatava happi taas turvallisuuden tunnetta. Konfliktin ja pelkojen noustessa voit 

ensin turvata joko itseäsi tai muita. Toisin kuin lentokoneen turvallisuusohjeissa painote-

taan, Routarinne kehottaa asettamaan happinaamarin ensin muille. Tämä rakentaa hä-

nen mukaansa yhteisvastuullista psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä, jossa jokainen 

turvaa toisiaan. Kun ryhmänohjaaja näyttää esimerkkiä asettamalla happinaamarin en-

sin muille, osallistujat antavat vuorostaan happea toisilleen sekä ryhmänohjaajalle itsel-

leen. Hyväksymällä pelosta syntyneet reaktiot – toisin sanoen pitämällä myös negatiivi-

sesti reagoivat osallistujat turvassa – ryhmänohjaaja siis kasvattaa ryhmän psykologisen 

turvallisuuden tasoa. 

Negatiivisten tunteiden tai reaktioiden hyväksymistä ei tule kuitenkaan sekoittaa empaat-

tiseen tunteeseen mukaan lähtemiseen tai tunteen korjailuun, Routarinne painottaa. Hän 

myötäilee Stirkkisen ajatusta osallistujasta kiinnostumisesta. Tunteeseen mukaan lähte-

minen, esimerkiksi empaattinen suru tai vihastuminen, saattavat Routarinteen mukaan 

aiheuttaa turvattomuutta sekä koko ryhmätilanteen jähmettymisen. Lisäksi myös osallis-

tujan tunnetilan korjaaminen (”Piristy vähän, älä ole surullinen, mitäs jos et olisi vihai-

nen?”) koetaan helposti tyrmäämisenä. Routarinteen mukaan olisikin tärkeää kiinnostua 

ja kysyä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä (”Okei, sä olet vihainen, mikä sua vihastut-

taa?”).  

Mikäli paska lentää tuulettimeen, tule julkisuuteen paskat naamalla. (Routarinne) 

Erityisesti ryhmänohjaajan mokaan liittyvästä negatiivisesta reaktiosta puhuttaessa olisi 

tärkeää myöntää virhe ja hyväksyä siitä seurannut reaktio. Tilanteen selitteleminen, kier-

teleminen tai suostuttelu ei ole hyväksyvää tilanteen kohtaamista, ja nostaa Routarinteen 

mukaan vastustusta entisestään. Sen sijaan useimmiten jo pelkkä negatiivisen reaktion 

avoin vastaanottaminen, ihmisen kohtaaminen ja virheen myöntäminen riittää tilanteen 

rauhoittamiseksi. 
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3.2 Turvallinen tila ja turvallisuuden tunne ryhmätilanteissa 

Jotta ihminen voi ottaa minkäänlaista tietoa vastaan, oppia tai ylipäätään olla vuo-
rovaikutuksessa muiden kanssa, on hänen koettava olevansa turvassa. (Stirkki-
nen) 

Turvallisen tilan ja psykologisen turvallisuuden tunteen muodostuminen voidaan Kokko-

Palmerin mukaan jakaa fyysisiin sekä psykologisiin tekijöihin. Tilan fyysiseen turvallisuu-

teen liittyvät hänen mielestän muun muassa riittävä etukäteen tehty informointi, mahdol-

lisuudet yksityiseen vaatteidenvaihtoon, saavutettava tai esteetön vesipiste ja wc, ter-

veellinen sisäilma, tilan vaaranpaikkojen huomiointi (kulmat, kynnykset, reunat ym.) sekä 

yleisesti tilaa koskevan turvallisuuslainsäädännön toteutuminen (kuten paloturvallisuus, 

poistumisteiden merkitseminen jne.). Usein fyysiset turvallisen tilan tekijät onkin huomi-

oitu paremmin kuin psykologiset tekijät, johtuen muun muassa yleisötilojen turvallisuus-

säädöksistä. Keskitynkin työssä pääasiassa psykologisen turvallisuuten tunteen edelly-

tyksiin ja sen muodostamiseen. Psykologisen turvallisuuden tunnetta voi muodostua, 

kun ryhmätilanteessa on muodostettu turvallinen tila. 

On tärkeää huomata, että turvallinen tila (safe space) voi tarkoittaa aivan eri asioita esi-

merkiksi eri uskontokuntien, sukupuolten, seksuaalisuuksien tai kansallisuuksien edus-

tajille (Routarinne). Turvallista tilaa käsiteltäessä onkin hyvä pitää mielessä Kat Koppet-

tin (2013, 22) esille tuoma yhteisön kehittäjien ”platinasääntö”: Kohtele toisia kuten he 

toivovat itseään kohdeltavan. Etuoikeuksien muodostaman turvallisuuden tunteen muu-

rin takaa voi äkkiä olettaa turvallisuuden tunteen ulottuvan kaikkiin ryhmätilanteessa ole-

viin. Ulkoapäin havaittava turvallisuus ja yksilön kokemus turvallisuuden tasosta ovat 

kuitenkin kaksi eri asiaa (Kokko-Palmer). Toisinaan ryhmään saattaa Petäjän mukaan 

muodostua ”näennäisturvallisuuden tila”, jolloin suurin tai merkittävä osa ryhmästä kokee 

tilanteen turvalliseksi, ja loput taas kokevat pelkoja. Tila saattaa näyttäytyä ulospäin tur-

vallisena, mutta yksilöiden kokemukset ovat toiset. Petäjä näkeekin turvallisen tilan tässä 

tapauksessa epäonnistuneena. Kokemukseni mukaan valtaosa ryhmätilanteista toimi-

vatkin näennäisturvallisuuden tilassa. Tällöin merkittävä osa kokee turvallisuutta, eikä 

muutoksen tarvetta pääse nousemaan pelon tunteita kokevasta vähemmistöstä. 

Googlen henkilöstöhallinnossa työskentelevä analyytikko Julia Rozovsky (2015) on 

määritellyt artikkelissaan psykologisen turvallisuuden tunteen tärkeimmäksi toimivan tii-

min rakennuspalikaksi. Yli kahdensadan Googlen työntekijän haastatteluissa kävi myös 

ilmi, että ryhmän kokoonpano merkitsee vähemmän kuin se, miten ryhmän jäsenet 
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vuorovaikutuksessa kesknään. Psykologisen turvallisuuden Rozovsky määritteleekin ky-

vyksi ottaa riskejä ryhmän edessä, asettaa itsensä haavoittuvaan asemaan ja tuntea 

olonsa turvalliseksi oli riskin ottamisen lopputulos mikä hyvänsä.  

Routarinteen näkemys myötäilee tutkimustulosta ja hän tiivistääkin näkemyksensä psy-

kologisesta turvallisuudesta seuraavalla kysymyksellä: Uskaltaako ryhmän jäsen avata 

suunsa, vai joutuuko hän pelkäämään muiden tuomiota? Psykologisesti turvallisessa 

ryhmässä riskien ottamista ja tarjousten tekemistä ei tuomita silmiä pyöritellen, arvostel-

len tai halveksien, vaan kaikki ryhmän jäsenet tuntevat tulleensa nähdyiksi, kuulluiksi, 

ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi, Routarinne avaa. Sosiaalisessa kontekstissa psykologi-

nen turvallisuus rakentuukin hänen mukaansa ryhmän reaktiosta jäsenten tekemiin tar-

jouksiin. 

Kokko-Palmer ja Petäjä ovat samoilla linjoilla psykologisen turvallisuuden määritelmästä. 

Heidän mukaansa turvallisen tilan – ja toisaalta myös psykologisen turvallisuuden tun-

teen – voisi määritellä tunteeksi siitä, että saa vapaasti olla ja ilmaista itseään ilman riskiä 

tuomituksi tulemisesta. Jokainen ryhmän jäsen saa tällöin kokea tulevansa nähdyksi, 

kuulluksi ja kohdatuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään – juuri sellaisena 

kuin kullakin hetkellä on.  

Kokko-Palmer lisää määritelmään ajatuksen siitä, että jokaisella tulisi myös olla turvalli-

nen tunne ilmaista itseään tavalla, jota häneltä ei yleensä odoteta. Tällöin mahdolliste-

taan myös erilaisten toiminnan ja olemisen tapojen kokeileminen. Hänen mukaansa 

oleellista turvallisessa tilassa olisi se, ettei kenelläkään kuluisi turhaan energiaa oman 

itsensä turvaamisen, vaan energian saisi suunnata kokeilevaan, uteliaaseen ja aktiivi-

seen olemisen tapaan. Petäjä alleviivaa edellä mainittujen turvallisen tilan ulottuvuuksien 

lisäksi myös negatiivisiksi miellettyjen tunteiden tai kriittisten ajatusten ilmaisuvapauden 

merkitystä. Tällöin hyväksytään hänen mukaansa myös yleisesti negatiiviseksi koetut 

ilmaisemisen muodot, mikä osaltaan myös kasvattaa turvallisuuden tunnetta. 

Vuorovaikutuksen rooli turvallisuuden tunteen muodostamisessa 

Ammattikunnasta, iästä, sosiaalisesta statuksesta tai koulutusasteesta huolimatta jokai-

sella ryhmällä on oma uniikki tapansa muodostaa turvallinen tila ja kasvattaa psykologi-

sen turvallisuuden tasoa, Stirkkinen kertoo. Ryhmänohjaajan onkin hänen mukaansa 

tärkeää olla äärimmäisen kiinnostunut ryhmän yksilöistä ja kunkin ryhmän tavoista luoda 
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turvallisuuden tunnetta. Turvallisten olosuhteiden ja turvallisen osallistumisen mahdollis-

taminen on kunkin ryhmänohjaajan ensimmäinen prioriteetti, Stirkkinen painottaa. Mikäli 

osallistuja ei uskalla avata suutaan, peläten tuomituksi tulemista, muuttuu hänen mu-

kaansa kaikenlainen tiedon vastaanottaminen tai vuorovaikutus mahdottomaksi. Kaikki 

ihmiset voivatkin Petäjän mukaan kasvaa ja oppia uutta, mutta se ei onnistu tuottamalla 

ihmiselle häpeän tunteita. 

Psykologisesti turvallisen tilan muodostuminen vaikuttaakin olevan vahvasti kiinni ihmis-

ten välisen vuorovaikutuksen tavasta. Routarinne kertoo muokanneensa teatteri-impro-

visaation pioneerin Viola Spolinin opetusperinteestä yksinkertaisen ”verhoteorian”. Ver-

hoteorian perusta on yksinkertainen: Ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa joko verhot 

kiinni, turvaten itseään ja suojautuakseen henkisen muurin taakse, tai verhot auki, eli 

avoimena ja kiinnostuneena, läsnäolevana, haavoittuvaisena sekä aitona. Verhojen ol-

lessa kiinni vuorovaikutus on pinnallista ja pääasiassa yksisuuntaista. Kun verhot ovat 

auki, vuorovaikutus voi olla rakentavaa ja kahdensuuntaista. Routarinne painottaa, että 

verhojen ollessa auki annat toiselle mahdollisuuden nähdä ja vaikuttaa sinuun. Hänen 

mukaansa ihmiset vetävät luontaisesti arjessaan verhoja auki ja kiinni huomaamattaan 

–molemmat tilat ovat tarpeellisia ihmisen arkielämässä. Verhoteorian tarkoitus onkin 

tuoda oman vuorovaikutuksen tyyli tietoiseksi ja tehdä verhojen avaamisen käsitteestä 

selkeä työkalu vuorovaikutustilanteiden käsittelyyn. 

Kun ihmisellä on verhot kiinni, hän käyttää omia resurssejaan itsensä turvaamiseen, eikä 

halua, jaksa tai voi kohdata ketään aitona ja avoimena itsenään. Tämä on Routarinteen 

mukaan täysin luonnollista, sillä jokainen tarvitsee välillä ”omaa henkistä tilaa”. Verhot 

saattavat hänen mukaansa luiskahtaa kiinni esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, joissa 

loputon ihmisvirta voi kuluttaa avoimen ihmisen helposti loppuun. Tällöin itsensä turvaa-

minen onkin hyödyllistä ja tarpeellista. 

Kokko-Palmer muistuttaa, että ihmisen on välillä astuttava turvallisesta tilasta ulos, jotta 

hänellä on mahdollisuus kokeilla uteliaasti uusia asioita. Kun ihminen sanoo ”ei”, ja sul-

kee verhot, hän saavuttaa itselleen turvallisen tilan, mutta mitään uutta ei tällöin tapahdu, 

Kokko-Palmer tulkitsee. Tämä vastaa myös aiemmin mainittua Johnstonen ajatusta siitä, 

että ihminen palkitaan ”ein” sanomisesta turvallisuuden tuntella. Mikäli ihminen kokee 

turvattomuutta suhteessa omaan olemisen tai käyttäytymisen tapaansa, mahdollisuudet 

ottaa riski ovat Kokko-Palmerin mukaan pienet. Tällöin suurin osa ihmisen energiasta 

kuluu itsensä suojaamiseen, ja verhot pysyvät kiinni.  
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Mikäli ihminen kokee olonsa tarpeeksi turvalliseksi, hän voi avata verhot ja antaa muiden 

kohdata itsensä aitona läsnäolevana itsenään, Routarinne kertoo. Verhot auki oleminen 

on itsensä asettamista haavoittuvaiseen tilaan, mitä kautta tällainen käytös viestii luotta-

muksesta toisia kohtaan. Verhojen pitäminen auki voi synnyttää positiivisen vuorovaiku-

tuksen kierteen, jossa muutkin uskaltavat avata verhonsa.  

Routarinne pitääkin psykologisen turvallisuuden kasvattamista nollasummapelinä: Voit 

turvata joko vain itseäsi tai vain muita – verhot ovat joko auki tai kiinni. Verhoteoria kulkee 

käsi kädessä aiemmin esitellyn lentokoneen happinaamariteorian kanssa: Ryhmätilan-

teessa olisi turvattava ensin toiset ja luottaa siihen, että he turvaavat vuorostaan sinut. 

Tällainen luottamuksen osoitus rakentaa Routarinteen mukaan vankan pohjan psykolo-

gisen turvallisuuden tunteen ja turvallisen tilan muodostumiselle. 

Räsänen luonnehtii verhot auki toimivan ryhmänohjaajan olemuksesta ”huokuvan” avoi-

muutta ja vastaanottavuutta sekä kiinnostusta ryhmän ihmisiin. Tällaisen ”huokumisen” 

havainnointi voi olla tiedostamatonta, kun taas epäaitouden tai jonkinlaisen roolin takaa 

– suljettujen verhojen takaa – vuorovaikutuksessa olevan ohjaajan tiedostaa hänen mu-

kaansa nopeasti. Suljettu tai yksisuuntainen vuorovaikutus ei Räsäsen mukaan viesti 

saati herätä luottamusta osallistujissa, mikä taas kasvattaa turvattomuuden tunnetta. 

3.3 Ryhmänohjaajan improvisaatiotaidot turvallisen tilan muodostumisessa 

Käsittelen tässä alaluvussa sitä, minkälaisina alaluvussa 2.2. esitellyt improvisaation me-

tataidot näyttäytyvät ryhmänohjaajan työssä, ja miten näiden taitojen hyödyntäminen 

edistävät turvallisen tilan muodostumista.  

Ryhmänohjaajan improvisaatiotaidot voidaan nähdäkseni jakaa kolmeen osaan: vuoro-

vaikutustilanteeseen liittyviin ennakkoasenteisiin, omaan itseensä suhtautumiseen sekä 

reagointi- ja joustavuuskykyyn liittyviin taitoihin. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat vahvasti 

ryhmänohjaajan käytökseen, mikä puolestaan vaikuttaa taas osallistujien asenteisiin, 

suhtautumiseen sekä reagointitapohin.  
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Kuva 1: Yhdistävä malli ihmisen käytöksen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä 
(Fishbein & Cappella 2006, 2). 

Kuvassa 1 on esitetty Journal of Communicationissa julkaistu sosiaalipsykologinen malli 

ihmisen käytöksen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Mallin tarkoituksena on määritellä 

erilaisia ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta tietynlaista käyttäytymistä voi-

daan ymmärtää ja jotta siihen voidaan haluttaessa vaikuttaa. Fishbein ja Cappella (2006, 

1–6) jakavat mallissaan käytöksen muodostumisen taustavaikuttajat neljään tasoon, 

jotka on jaoteltu ja määritelty vasemman laidan abstrakteista ylätason ilmiöistä kohti oi-

keassa laidassa olevia konkreettisempia vaikuttajia. Käytös on heidän mukaansa konk-

retisoitunut intentio, aikomus, jonka konkretisoitumiseen vaikuttavat ympäristöön liittyvät 

tekijät sekä yksilön taidot ja kyvyt. Aikomukseen taas vaikuttavat yksilön asenteet, vallit-

sevat normit sekä itseluottamus ja pärjäämisen tunteet. Näiden tekijöiden taustalla taas 

vaikuttavat uskomukset tapahtumista, omasta vaikuttamisen mahdollisuudesta sekä nor-

matiivisten uskomusten ja niiden noudattamisen tasosta.  

Ihmisen käytöksen taustalla on Fishbeinin (2006, 2) mukaan suuri määrä taustavaikut-

tajia, joista hän tutkimuksensa perusteella nostaa mallissa mainitut oleellisimmiksi ihmi-

sen käytöksen ennakoinnin ja ymmärtämisen kannalta. Olen ympyröinyt mallista osa-
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alueet, joihin improvisaatiotaitojen hallitseminen ja niiden harjoitteleminen näyttävät ai-

neistoni perusteella vaikuttavan. Pohdin seuraavaksi improvisaation metataitojen vaiku-

tuksia näihin osa-alueisiin, sillä tulkintani mukaan ihmisten käytös on suoraan yhtey-

dessä ryhmätilanteissa esiintyvien turvallisuuden ja pelkojen tunteiden syntymiseen. 

3.3.1 Ryhmänohjaajan ennakkoluulot ja asenne 

Stirkkinen korostaa ryhmänohjaajan asenteen merkitystä ryhmän toiminnassa. Heillä  

Improvisaatioteatteri Stella Polariksessa on Stirkkisen mukaan käytössä yhdessä sovittu 

toimintamalli siitä, että jokainen kohtaaminen ryhmän jäsenten kesken aloitetaan aina 

ns. puhtaalta pöydältä. Vaikka edellisellä kerralla olisi sattunut konflikteja, teatterin jäse-

net pyrkivät kohtaamaan toisensa aina arvostaen ja tukien. Tällainen lähestymistapa on 

Stirkkisen mukaan erittäin haastavaa, mutta samalla se on äärimmäinen lahja yksilölle 

ja sitä kautta koko ryhmälle. Hän suosittelee samanlaista lähestymistapaa ryhmänohjaa-

jan lähtiessä vuorovaikutukseen ryhmän kanssa: Ohjaajan tulisi aina pyrkiä ”pyyhkimään 

pois” kaikki ennakkoluulot ja oletukset, joita hänelle on latautunut tulevaa tilannetta tai 

ryhmän ihmisiä kohtaan. Tällöin ryhmänohjaaja lähtee tilanteeseen avoimena ja kiinnos-

tuneena, ilman oletuksia esimerkiksi siitä, millä tavoin joku tietty henkilö tai koko ryhmä 

toimii. 

Petäjä ja Kokko-Palmer kuvaavat tällaisella tavalla muodostunutta turvallista tilaa mah-

dollisuutena kokeilla ja olla vuorovaikutuksessa tavalla, jota muut eivät itseltä odota. Ole-

tusten nollaaminen antaakin osallistujille tilaisuuden kokeilla toimia vastoin omia rutii-

neita, laajentaen näin kunkin omaa toimimisen ja olemisen tilaa. Lisäksi tällä tavoin an-

netaan muille mahdollisuus korjata omaa toimintaansa, mikäli se esimerkiksi viime ker-

ralla aiheutti konfliktin.  

Negatiiviset oletukset ovat ryhmän ja sen yksilöiden kannalta haitallisia. Historioitsija 

Rutger Bregman kuvaa kirjassaan (2020, 258–259) negatiivisten oletusten aiheuttamia 

seurauksia, niin kutsuttua Golem-ilmiötä (The Golem Effect). Bregman jäsentää Golem-

ilmiön mekaniikan seuraavasti: 

When we have negative expectations about someone, we don’t look at them as 
often. We distance ourselves from them. We don’t smile at them as often. - - The 
Golem Effect is a kind of a nocebo: a nocebo that causes poor pupils to fall further 
behind, the homeless people to lose hope and isolated teenagers to radicalize. It’s 
also one of the insidious mechanisms of racism, because when you’re subjected 
to low expectations, you won’t perform your best, which further diminishes others’ 
expectations and thus further undermines your performance. (Bregman 2020, 258) 
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Negatiiviset oletukset siis vaikuttavat suoraan omaan asenteeseen ja toimintaan, mikä 

puolestaan lannistaa toista osapuolta, virittäen myös hänet negatiivisesti. Synkällä Go-

lem-ilmiöllä on myös kirkkaampi kääntöpuoli, Pygmalion-ilmiö (The Pygmalion Effect), 

johon liittyvässä tutkimuksessa nähtiin opettajien positiivisten ennakko-oletusten paran-

tavan opiskelijoiden tuloksia ja jopa älykkyysosamäärää (Bregman 2020, 256–257). 

Bregman kertoo psykologi Bob Rosenthalin San Franciscon Spruce Elementary Schoo-

lin oppilaille teettämästä kokeesta. Kokeen aluksi jokainen oppilas teki perinteisen älyk-

kyysosamäärätestin. Tulokset saatuaan Rosenthal tutkimusryhmineen päätti kolikonhei-

tolla oppilaista, joiden opettajille kerrottiin heidän olevan ”korkean potentiaalin” oppilaita. 

Tällä aikaa toisista lapsista ei kerrottu opettajille mitään. Opettajat alkoivat antaa ”kor-

kean potentiaalin” oppilaille enemmän huomiota, rohkaisua ja ylistystä, kääntäen näin 

oppilaiden näkemyksen itsestään ja älykkyydestään. Näiden oppilaiden älyk-

kyysosamäärä kasvoi jopa 27 pistettä yhden vuoden aikana. Bregman kuvaileekin Pyg-

malion-ilmiötä eräänlaiseksi placeboksi3, jonka hyödyt kohdistuvat toisiin ihmisen itsensä 

sijaan. (Bregman 2020, 255–256) 

Stirkkisen alleviivaamalla vuorovaikutukseen lähtemisen ennakkoasenteella voikin siis 

olla tulevaa tilannetta laajempia vaikutuksia. Ennakkoasenteet voivat Bregmanin (2010, 

259) esittämien tutkimusten mukaan muuttaa vuorovaikutuksen joko positiivisuuden tai 

negatiivisuuden kierteeksi: Ryhmänohjaajan ennakkoasenne määrittelee osallistujaan 

kohdistettua toimintaa, joka vaikuttaa suoraan osallistujan asenteeseen ohjaajaa koh-

taan, mikä taas muuttaa osallistujan toimintaa. Vaikuttaakin oleelliselta pyrkiä lähtemään 

vuorovaikutustilanteisiin positiivisella ennakkoasenteella, tai vähintäänkin päästämään 

irti negatiivisista ennakkoasenteista. 

Kontrollista irrottamisen ja ryhmän tukemisen taidot 

Ennakkoasenteeseen sekä sen aktiiviseen tyhjentämiseen vaikuttavat improvisaation 

metataidoista erityisesti kontrollista irrottamisen sekä toisten tukemisen taidot. Ennakko-

asenteet koostuvat Fishbeinin ja Cappellan mallin (Kuva 1) mukaan uskomuksista siitä, 

miten ryhmä tai ihminen itse käyttäytyy tilanteessa, sekä arvioista tilanteessa esiintyvän 

käytöksen seurauksista. Tällaiset ennakkouskomukset, -arviot ja -asenteet taas saatta-

vat ruokkia ryhmänohjaajassa pelon ja turvattomuuden tunteita. Ryhmänohjaaja keskit-

tyy tällaisessa tilanteessa turvaamaan itseään kontrolloimalla tilannetta, jotta ennakkoon 

 
3 Placebo-ilmiöksi kutsutaan positiivisten oletusten tuomia positiivisia vaikutuksia. Tällöin esimer-
kiksi potilaat kokevat hoidon aiheuttamia tuloksia heidän luullessaan tulevansa hoidetuiksi, vaikka 
todellisuudessa hoitoa ei olisi annettu. (Colloca & Barsky 2020, 554) 
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kuviteltuja negatiivisia lopputulemia ei pääsisi muodostumaan. Esimerkkeinä tällaisesta 

toiminnasta voisivat olla oppitunnilla keskittymisongelmia ehkäisemään tarkoitettu jutus-

telun kieltäminen tai tyrmäyksen pelosta johtuva palautemahdollisuuden evääminen. 

Improvisoiva ryhmänohjaaja uskaltaa päästää irti ryhmätilanteen ja osallistujien kontrol-

lista, mahdollistaen erilaisia tapoja olla ja osallistua ryhmätoimintaan. Tällöin ryhmänoh-

jaaja ei ole vastuussa kaikesta tapahtuvasta, vaan hän aktivoi ryhmän yksilöitä toiminnan 

suunnan kehityksessä. Ryhmän turvallisuuden tunteen muodostuessa tällä tavalla – 

puhtaalta pöydältä, toisia kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti – mahdollistuvat ryhmässä 

aito vuorovaikutuksellisuus, turvallinen tila sekä oppiminen. Kontrollista irrottamisen tai-

dot kehittyvät itsetunnon sekä selviytymisen tunteesta, ja vastavuoroisesti taas kehittä-

vät sitä. Kun ryhmänohjaaja luottaa omaan ammattitaitoonsa ja selviytymiskykyynsä, voi 

hän hiljalleen uskaltaa rentoutua ja irrottaa ryhmätoiminnan kontrollista.  

Vaikka kontrollista luopuminen voikin tuntua ryhmänohjaajana hirvittävältä ajatukselta, 

mielestäni usein juuri näissä tilanteissa tulisi luottaa ryhmän yksilöihin sekä heidän vii-

sauteensa tietää omista tarpeistaan. Tällä tavoin ryhmänohjaaja tukee osallistujia sekä 

heidän prosessiaan ryhmätoiminnan aikana. Toisten tukemisen improvisaatiotaidon 

taustalla ovat myös ajatukset aktiivisen kuuntelun ja sitä kautta hyväksymisen taidoista. 

Ryhmänohjaajan onkin hyvä olla ns. hereillä ryhmän tarpeille ja huomata, minkälaista 

tukemista ryhmä, prosessi ja yksilöt tarvitsevat. Esimerkiksi toisinaan tarkka ohjeistus on 

tarpeen, kun taas välillä osallistujan tukemista voi olla apupyörien irrottaminen ja luotta-

mus heidän selviytymiskykyynsä. 

3.3.2 Ryhmänohjaajan suhtautuminen omaan itseensä 

Ryhmänohjaajan ensisijaisena tehtävänä näyttäytyy haastateltujen ammattilaisten mu-

kaan fyysisesti ja psykologisesti turvallisen tilan rakentaminen. Hänen on oltava kiinnos-

tunut ryhmän osallistujista ja kyettävä kohtaamaan heidät ihmisinä ennen käsiteltävään 

asiaan menemistä (Stirkkinen). Hänen on kyettävä varmistamaan psykologisen turvalli-

suuden tason nouseminen niin korkealle, että osallistuja kokee tulevansa hyväksytyksi 

olemisensa, tekojensa sekä ilmaisunsa tasolla (Kokko-Palmer, Petäjä, Routarinne). Ryh-

mänohjaajan on myös muodostettava yhdessä ryhmän kanssa raamit toiminnalle, ilmai-

sulle ja tavoitteille (Räsänen). Edellä lueteltu lista vaikuttaa kohtuuttoman suurelta ottaen 

huomioon, että tämän ”turvallisuustyön” lisäksi ryhmänohjaajan tulisi vielä ohjata ryhmää 
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kohti käsiteltävää aihetta. Entä jos kaikki ei sujukaan odotusten mukaan? Entä jos ryh-

mänohjaaja mokaa? 

Ihmisen selviytymisen tunteen vahvistumiseen vaikuttavat Fishbeinin ja Cappellan mallin 

(Kuva 1) mukaan ihmisen kokemus omista tilanteeseen vaikuttamisen mahdollisuuksis-

taan. Voidaankin siis nähdä, että vahva oman vallan ja kontrollin kokemus synnyttää 

ihmiselle selviytymisen ja pärjäämisen tunteita. Vuorovaikutustilanteissa valta ja kontrolli 

on kuitenkin parhaimmillaan jakatunut tasa-arvoisesti ryhmän kesken, vaikka ryhmänoh-

jaaja olisikin vastuuroolissa toiminnan suhteen (Routarinne). Ryhmänohjaaja ei siis voi 

täysin kontrolloida tilannetta, eikä hänellä ole täydellistä valtaa päättää tapahtumista. 

Toisinaan tulee epäonnistumisia. Näihin epäonnistumisiin onkin oleellista osata suhtau-

tua rakentavasti. 

Moka – uhka vai mahdollisuus? 

Kaikki mokaavat joskus – myös ryhmänohjaajat ja muut vastuuasemassa olevat henkilöt. 

Stirkkisen, Räsäsen ja Kokko-Palmerin mukaan improvisatoriseen hyväksymisen ajatuk-

seen kuuluu niin omien kuin toistenkin virheiden hyväksyminen. Kokko-Palmer on ha-

vainnut työssään, kuinka tärkeää ryhmänohjaajan on päästää irti omasta egostaan ja 

antaa myös itselleen mokaamisen, anteeksi pyytämisen sekä uusien toimintamallien ko-

keilun mahdollisuus. Suhtautuminen omiin mokiin vaikuttaa myös uskomuksiin omasta 

itsestä, sillä ihminen kiinnittää toistuvasti huomiota piirteisiin, jotka uskoo omakseen (Ko-

ponen 2017, 134). Ennen pitkää negatiivisesti omiin mokiinsa suhtautuva alkaa uskoa 

negatiivisista tunteista syntyviä ajatuksia: Taas mä mokasin, olen huono, en osaa, en 

koskaan opi ja niin edelleen. Ryhmänohjaaja vaikuttaa toiminnallaan itsensä lisäksi 

myös ryhmänsä osallistujiin, joten mokiin suhtautumisen vaikutukset ovat entistä suu-

remmat. 

Kokko-Palmerin mukaan ryhmänohjaaja toimiikin esimerkkinä omien virheiden hyväksy-

misessä. Tällöin osallistujat näkevät, ettei mokasta seuraa häpeää tai kasvojen mene-

tystä, vaan on hyväksyttävää – jopa toivottavaa – ottaa riski ja kokeilla uusia asioita. 

Improvisaatiolähtöiseen ”iloisen mokaamisen periaatteeseen” kuuluukin se, että toiminta 

jatkuu mokasta huolimatta – muodossa tai toisessa, Tomperi (2020) kertoo. Tällöin huo-

mio suunnataan hänen mukaansa aktiiviseen läsnäoloon, ja mokaan suhtaudutaan luon-

nollisena iloisena yllätyksenä. Iloisen mokaamisen periaate edesauttaa näin riskien ot-

tamista, itseluottamuksen kehittymistä sekä turvallisuuden tunteen syntymistä. Tällä ta-

voin mokasta voi tulla lahja, kuten yksi improvisaation ydinajatuksista kuuluu. 
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Improvisaatiotaitoja harjoitellessa ensimmäisiä opittavia asioita onkin usein iloinen mo-

kaaminen ja mokien hyväksyminen. Suunnittelematta toimiminen vaatii toistuvasti roh-

keutta ottaa riskejä, ja välillä riskin ottamisesta seuraa moka. Improvisaatioharjoituksissa 

teetetäänkin usein harjoitteita, joissa mokaaminen on tavoitteellista ja jopa vääjäämä-

töntä. Usein mokan kohdalla syntyy jännitteen purkautumisen seurauksena naurua. 

Neurologi Vilyanur Ramachandran määrittelee naurun olevan evoluution myötä kehitty-

nyt tapa viestiä muille, että tilanne on turvallinen (Lickerman 2011). Hänen mukaansa 

nauraminen on myös rauhoittava viesti ihmiselle itselleen: Kohtaamasi hirvittävä tilanne 

ei olekaan yhtä hirvittävä kuin kuvittelit. Ramachandranin määritelmää hyväksi käyttäen 

mokaa seuraava ystävällinen, yhteinen nauru onkin viesti turvallisesta ympäristöstä. 

Routarinne myötäilee näkemystä ja painottaa erityisesti pokan pettämisen hetken mer-

kitystä ryhmän turvallisuuden tunteen kasvattajana: Mitä nopeammin osallistujat saa-

daan pokan pettämisen tilaan, sitä nopeammin psykologisen turvallisuuden taso kasvaa. 

Improvisoivan ryhmänohjaajan suhde mokaamiseen 

Kokko-Palmerin näkemyksen mukaan parasta improvisatorisessa toimintamallissa on 

se, että ei ole vain yhtä tapaa toimia eikä vain yhtä päätepistettä tai tavoitetta. Hän pai-

nottaakin tätä usein, alleviivaten sitä, ettei hänen opetusryhmissään kukaan tule ryhmä-

tilanteeseen suoriutumaan parhaansa mukaan tai näyttämään mitä osaa. Vuorovaikutus 

ryhmätilanteessa ei siis ole kilpailevaa. Sen sijaan Kokko-Palmerille ryhmätilanteen läh-

tökohta on se, että tilanne on kaikille utealiaan oppimisen ja uusien toimintapojen har-

joittelemisen mahdollisuus. Hänen mukaansa vuorovaikutustilanteen muuttuessa kilpai-

levaksi, kaikkien aika ja energia kuluu itsensä suojaamiseen ja virheiden pelkäämiseen. 

Mikäli mokaaminen hyväksytään luonnolliseksi osaksi kaikkea toimintaa, on myös hel-

pompi luottaa omaan osaamiseensa. Mokia sattuu joka tapauksessa kaikille, joten ryh-

mänohjaajankaan ei tarvitse olla täydellinen. Moka nähdäänkin improvisaation filosofi-

assa uutena tarjouksena, johon vuorostaan voi hyväksyen tarttua. Tällä tavoin voidaan 

hiljalleen oppia käsittelemään epäonnistumisia ja sitä kautta kaikenlaisia vastaan tulevia 

tilanteita.  

Harjoiteltaessa improvisaatiotaitoja vahvistetaan myös ihmisen kokemusta omasta vai-

kuttamisen mahdollisuudestaan: Tilanteista selviämisestä tuleekin opittava taito. Kun 

mokaa käsitellään uutena tarjouksena ja turvallisuuden tunteen kasvattamisen mahdol-

lisuutena, myös suhde mokaamisen pelkoon muuttuu. Tätä kautta omia resurssejaan voi 

käyttää enemmän käsiteltävään aiheeseen keskittymiseen ja vähemmän itsensä 
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turvaamiseen. Erityisesti sosiaalisissa tilanteissa improvisaatiotaitojen harjoittelun onkin 

todettu vähentävän stressiä ja edistävän sosiaaliseen ympäristöön virittäytymistä (Sep-

pänen ym. 2020). Rentoutunut ja läsnäoleva ihminen on taas puolestaan valmiimpi jous-

tamaan ja kohtaamaan ilmaantuvat tilanteet. Jeffersin (2012, 13–14) esittämä ihmisen 

ydinpelko siitä, ettei hän selviä tulevista tilanteista, vaikuttaa tässä valossa hiljalleen häl-

venevän. 

3.3.3 Ryhmänohjaajan joustavuus- ja reaktiotaidot 

Yksilöhaastatteluissa tärkeäksi painottunut ryhmänohjaajan taito on myös suunnitelmista 

joustamisen taito, eräänlainen ryhmänohjaajan resilienssi (Routarinne, Räsänen, Kokko-

Palmer, Petäjä, Stirkkinen). Työterveyslaitos määrittelee resilienssin sujuvaksi jousta-

miseksi yllättävissä tilanteissa, ennakoinniksi ja yhdessä oppimiseksi (Työterveyslaitos 

2020). Improvisoiminen tarkoittaa jo määritelmällisesti yllättäviin tilanteisiin reagoimista, 

joka puolestaan harjoittaa tämän kaltaista resilienssiä. Kokko-Palmer korostaa ryhmän-

ohjaajan joustavuuden merkitystä toimittaessa ennalta tehtyjen suunnitelmien kanssa: 

Mikäli ryhmä tarvitsee jotakin suunnitelmista poikkeavaa, tulisi ryhmänohjaajan huomata 

syntyvä tarve ja joustaa tehdyistä suunnitelmista. Tämä herättää osallistujissa kuulluksi 

tulemisen kokemuksia ja sitä kautta myös psykologisen turvallisuuden tunnetta. Räsä-

sen näkemys on samoilla linjoilla, alleviivaten tarpeeksi väljää suunnittelua, jolloin ryh-

mänohjaaja voi vapaammin joustaa suunnitelmasta ryhmän kiinnostusten ja tarpeiden 

mukaan. 

Suunnitelmista joustamisen käytännöstä puhuttaessa Routarinne kertoo esimerkin auto-

ritatiivisesta liikunnanopettajasta, joka teetti alakoulun oppilaille tunnin lopuksi rentoutus-

harjoituksen. Hän käski oppilaat makaamaan lattialle päät yhtä tiettyä seinää kohden. 

Oppilaat tottelivat ja menivät kiltisti makaamaan lattialle – joskin päät osoittivat mikä mi-

hinkin suuntaan. Jotkut oppilaista olivat jopa muodostaneet lattialle tähtikuvioita kehois-

taan. Opettaja oli päättänyt pysyä suunnitelmassaan ja provosoitui annettujen sääntöjen 

rikkomisesta. Suunniteltu rentoutumishetki päättyikin konfliktiin. Oppilaat eivät ymmärtä-

neet syntyneen konfliktin syytä, eikä opettaja vuorostaan ymmärtänyt oppilaiden ”niskot-

telua”. Routarinteen mukaan tässä on kyse selvästä tyrmäyksestä, sillä oppilaiden muo-

dostamat kuviot olivat vain lisätarjous – eli heidän tapansa seurata annettuja ohjeita. 

Lisäksi päiden yhteen suuntaan asettaminen ei lopulta palvellut mitään tarkoitusta. 
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Joustavan ryhmänohjaajan valinta tässä tapauksessa olisi ollut hyväksyä tilanne ja antaa 

lasten maata lattialla rentoutumassa haluamassaan asennossa ja kuvioissa. 

Ennen kaikkea ryhmään osallistujat – ja ihmiset ylipäätään – haluavat kokea tulleensa 

kuulluiksi, nähdyiksi ja hyväksytyiksi, Stirkkinen ja Routarinne painottavat. Osallistujat 

haluavat kokea, että heidän toiminnallaan ja mielipiteillään on merkitystä. Ryhmänohjaa-

jan tehtävänä onkin pyrkiä kohtaamaan jokainen osallistuja henkilökohtaisesti hyväk-

syen, riippumatta hänen ilmaisustaan tai reaktioistaan. Tämä tarkoittaa kaikkien reakti-

oiden kohtaamista hyväksyvästi ja arvostavasti. Mikäli ohjaaja provosoituu osallistujan 

käytöksestä, on suuri riski menettää kontakti kyseiseen osallistujaan tai pahimmillaan 

koko ryhmään, Stirkkinen kertoo. Hänen mukaansa ohjaajan on pyrittävä aina ”nouse-

maan tilanteen yläpuolelle” ja ymmärtämään osallistujien käytöstä. Stirkkisen mukaan 

ryhmänohjaajan on ensin kohdattava osallistujien jännityksestä ja pelosta johtuvat reak-

tiot, annettava heidän purkaa oma tunnelatauksensa ja vasta sitten siirtyä eteenpäin. 

Jokaisen hyökkäävän, sulkeutuvan tai tyrmäävän käytöksen takana on Routarinteen mu-

kaan jonkinlainen itsensä turvaamisen tarve. Kaikkein kriittisin ja aggressiivisin osallis-

tuja onkin usein se, jolla on suurin hätä. Jos ryhmästä nousee esimerkiksi negatiivissä-

vytteistä vitsailua tai ironiaa, Stirkkinen suhtautuu siihen ajattelemalla vitsailijan olevan 

peloissaan. Näissä tilanteissa vitsailun ja vitsailijan kohtaaminen olisi tehtävä välittömästi 

– siis huomioitava hänen pelkonsa – ja pyrkiä ymmärtämään toiminnan taustat. Stirkki-

nen, Routarinne ja Kokko-Palmer näkevät hyväksymisen ja aktiivisen kuuntelun taidot 

ensisijaisina ryhmänohjaajan työkaluina ryhmässä syntyvien konfliktien sekä negatiivis-

ten reaktioiden kohtaamiseen. 

Osallistujan tunnereaktion kohtaaminen 

Ryhmänohjaajan on myös hyvä muistaa, että hänen tehtävänään ei ole kenenkään tun-

nereaktion ratkaiseminen tai lohduttaminen, sillä se tyrmää osallistujan ilmaisua, Routa-

rinne valaisee. Hänen mukaansa tunteiden ratkaisutilanne kulkee hyväksynnän ja tyr-

mäyksen termeiksi tiivistettynä seuraavasti: 

A: Olen surullinen! 

B: Mitäpä jos et olisi surullinen? 

Ohjaaja voi omalla reaktiollaan pahimmillaan ns. vetää maton omaa tunnetilaansa il-

maisseen osallistujan alta. Kuten aiemmin on tuotu esiin, tunteiden ilmaisu on lopulta 

ryhmää ja ryhmänohjaajaa kohtaan osoitettu luottamuksenosoitus. Tätä 
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luottamuksenosoitusta ryhmänohjaajan ei tule tyrmätä. Hänen olisikin Routarinteen mu-

kaan pyrittävä kunkin nousevan reaktion kohtaamiseen ja hyväksymiseen. Tällöin vuo-

rovaikutustilanne näyttäisi esimerkiksi seuraavalta: 

 

A: Olen surullinen! 

B: Okei, sä oot surullinen. Oonks mä ymmärtäny oikein? 

A: Joo, ja mä haluaisin nyt.. 

Routarinteen mukaan tilanne ratkeaa usein itsestään, kun ohjaaja kohtaa reaktiot kiin-

nostuneesti ja hyväksyvästi. Tällöin reaktion kohtaamista ei tarvitse nähdä ”tunnepom-

min purkamistilanteena”, jossa osallistuja nähdään passiivisena vastaanottajana. Ryh-

mänohjaaja aktivoi osallistujan hyväksyvällä kiinnostumisellaan, jolloin osallistuja ratkai-

see usein lopulta itse oman ongelmansa, Routarinne selvittää. Tällainen asenne vaatii 

ryhmänohjaajalta aktiivista kuuntelemista, läsnäoloa, tilanteen kontrolloimisesta luovut-

tamisen taitoa sekä kykyä hyväksyä kaikki mahdolliset ryhmästä nousevat reaktiot. 

Nämä ovat konkreettisia taitoja ja kykyjä, jotka Fishbeinin ja Cappellan mallin (Kuva 1) 

havainnollistamalla tavalla vaikuttavat ihmisen käytökseen. 

Tässä luvussa määritellyt turvallisuuden tunteen rakentamisen osa-alueet ovat osa ryh-

mänohjaajan työtä, joka jää helposti näkymättömäksi. Ryhmän turvallisuuden tunteen 

rakentaminen taas havaittiin haastatteluissa ryhmänohjaajan ensisijaiseksi tehtäväksi. 

Improvisaatiotaitojen hallitsemisella vaikuttaa tutkimuksen perusteella olevan merkittä-

västi hyötyä ryhmänohjaajien turvallisuustaitojen kehittymisessä. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna improvisaatiotaidot ovat oleellinen osa jokaisen ryhmänohjaajan ammatil-

lista osaamista.  
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4 PSYKOLOGISESTI TURVALLISEN RYHMÄTILANTEEN 

ASKELMERKIT 

Ryhmänohjaajan vastuu ja valta ryhmätilanteen turvallisuuden muodostamiseksi vaikut-

taa merkittävältä. Hän voi omalla toiminnallaan luoda ryhmästä joko turvallisen ja raken-

tavan yhteisön tai kilpailevan, pelkojen kanssa selviytymistaistelua käyvän joukon (Pe-

täjä). Onkin oleellista tunnistaa eri vaiheita psykologisen turvallisuuden tunteen rakenta-

misessa, lähtien ryhmätilannetta edeltävästä ajasta ja jatkuen läpi ryhmätilanteen aina 

yhteisen tilanteen loppumiseen asti. Käsittelen tässä luvussa haastateltujen ammattilais-

ten näkemyksiä ja konkreettisia keinoja turvallisuuden tunteen rakentamiseen. 

4.1 Ennen ryhmätilanteen alkamista 

Ryhmänohjaajan roolin pohtiminen ja asenne 

Turvallisuuden muodostaminen alkaa jo ennen ryhmätilaisuuden alkamista. Kokko-Pal-

merin mukaan aivan aluksi ryhmänohjaajan tulisi miettiä sitä, miksi juuri hän on tämän 

kyseisen ryhmän ohjaajana: Onko oma ohjaajan rooli rakenteellinen, yhdessä ryhmän 

kesken päätetty, itse otettu, vaiko esimerkiksi ohjaajalle sysätty? Lisäksi ryhmänohjaajan 

olisi Kokko-Palmerin mukaan hyvä pohtia omia tavoitteitaan ja suhdettaan ryhmää koh-

taan: Mistä lähtökohdasta ryhmä ja ryhmänohjaaja tulevat tilanteeseen? Turvallisuuden 

tunteen kasvamista edesauttaa hänen mukaansa oman roolin hahmottaminen suh-

teessa ryhmään ja sen tavoitteisiin. Roolin tuoman vastuun ja tavoitteiden pohtiminen 

antaa toiminnalle suuntaviivoja, minkä lisäksi oikeutettu asema ryhmänohjaajana tuo tur-

vallisuuden tunnetta. Ryhmänohjaaja siis tavallaan saa – ja antaa itselleen – tätä kautta 

luvan toimia ryhmänohjaajana, mikä edeauttaa omaa itsevarmuutta ja vähentää ohjaajan 

mahdollisesti kokemia huijarisyndrooman tunteita. 

Kuten aiemmin tuli esille, ryhmään ja toimintaan kohdistuvien ennakkoasenteiden tyh-

jentämiseen pyrkiminen on ryhmänohjaajalle ensisijaisen tärkeää. Ennakkoasenteet ryh-

mää, sen yksilöitä tai toimintatapoja kohtaan vaikuttavat väistämättä ryhmänohjaajan toi-

mintaan. Tämä puolestaan peilautuu osallistujien asenteeseen ja sitä kautta käytökseen 

ryhmätilanteissa. (Bregman 2010, 256–259) Ryhmänohjaajan tulisi siis erityisesti välttää 

negatiivista virittäytymistä ryhmätilanteeseen lähtiessään, sillä negatiiviset odotukset 
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tuottavat negatiivisia tuloksia. Mikäli mahdollista, ryhmänohjaajan kannattaisikin keskit-

tää huomionsa positiiviseen suhtautumiseen ja virittäytymiseen ennen ryhmätilantee-

seen lähtemistä. 

Ryhmätilanteen raamien selvittäminen ja eteenpäin jakaminen 

Kokko-Palmer mainitsee riittävän käytännön tiedon välittämisen kasvattavan ryhmän tur-

vallisuuden tunnetta. Kun yhteisen tekemisen fyysiset raamit ovat kaikilla tiedossa, on 

helpompaa keskittyä itse tekemiseen, hän kertoo. Käytännössä ryhmätilanteen osallis-

tujille on hyvä tiedottaa selkeästi ja yksiselitteisesti se, missä ja milloin kokoonnutaan, 

sekä minkälaisia odotuksia tilannetta kohtaan ohjaaja itse asettaa. Mikäli ryhmäläisiltä 

odotetaan jotakin, on se myös tuotava selkeästi esiin. Kokko-Palmerin mielestä käytän-

nön asioiden lisäksi on myös erittäin tärkeää viestiä ryhmätilanteen mahdollisesti herät-

tävän jännitystä ja muita tunteita, ja että näiden tunteiden kokeminen on täysin hyväk-

syttyä. Osallistujille on siis hyvä viestiä varmistus fyysisestä paikasta ja ajasta, minkä 

lisäksi luoda jo etukäteen hyväksymisen ja turvallisen tilan ilmapiiri koskien osallistujan 

omia reaktioita. 

Stirkkinen puolestaan painottaa välitöntä kiinnostumista tulevasta ryhmästä sekä sen yk-

silöistä. Ryhmänohjaajan olisi hyvä pyrkiä ottamaan selvää ryhmästä etukäteen, mikäli 

se vain on mahdollista. Stirkkisen mukaan tulisi selvittää vähintään se, mitä ohjaajalta 

toivotaan ja mihin tarpeeseen ryhmätilanne ollaan muodostamassa. Hänellä on tapana  

kouluttajan työssään saapua mahdollisuuksien salliessa paikalle hyvissä ajoin. Stirkki-

nen pyrkii havainnoimaan ryhmän toimintaa ennen oman osuutensa alkamista, osallis-

tumalla esimerkiksi aikaisemmille luennoille tai muutoin tarkkailemalla kontekstia, josta 

osallistujat saapuvat ryhmätilanteeseen. Räsänen painottaa lisäksi jonkinlaisten ryhmän 

demografiatietojen selvittämistä: Esimerkiksi ryhmän koko, osallistujien taustat tai ryh-

män kokoontumisen syy ovat oleellisia tietoja ryhmänohjaajalle. Näiden tietojen perus-

teella ryhmänohjaaja voi luoda ja muokata tekemäänsä suunnitelmaa, minkä lisäksi hän 

voi esimerkiksi valmistautua liittämään ryhmätilanteen sisältöjä osallistujien kokemus-

taustaan tai kiinnostusten kohteisiin. 

Ryhmätilanteiden huokoinen sunnitteleminen 

Ryhmätilanteiden suunnitteleminen voi tuntua ristiriitaiselta suhteessa improvisaation yti-

men – suunnittelematta reagoimisen – kanssa. Räsäsen ja Stirkkisen mukaan on kuiten-

kin tärkeää muodostaa selkeä suunnitelma, josta on samalla oltava valmis luopumaan 
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ryhmätilanteen vaatiessa jotakin muuta. Suunnitelma on tällöin hyvä muodostaa tar-

peeksi huokoiseksi, jotta siitä on helpompaa joustaa.  

Routarinne uskoo vahvasti suunnitelmista irrottamisen mahdollisuuksiin. Hänen työnsä 

eri oppiasteiden opettajien koulutuksen parissa on paljastanut, että useat opettajat ko-

kevat parhaiksi oppitunneikseen ne, joita he eivät ole ehtineet suunnittelemaan. Ilman 

suunnitelmaa tilanteisiin hyppääminen tavallaan pakottaa opettajat olemaan läsnä ja 

kontaktissa opiskelijoihin, minkä lisäksi he parhaimmillaan aktivoivat opiskelijoita itseoh-

jautuviksi oman oppimisensa suhteen, Routarinne avaa. Omaa suunnitelmaa tai ryhmän 

tavoitteita ei kuitenkaan ole tarpeen unohtaa kokonaan. Suhtautumalla improvisaation 

ytimessä olevalla joo, ja -asenteella ryhmän tarjouksiin, ryhmänohjaaja saa aina tilan-

netta paremmin palvelevan tuloksen, Routarinne jatkaa, ja antaa seuraavan kuvitellun 

esimerkin peruskoulun puolelta: 

Joo tarkottaa vain joota. ”Joo, ja” tarkoittaa, että sen ja-sanan jälkeen tulee taas 
se sun takaisin pääasiaan ohjaava valta: ”Okei nyt Erkki sä yhtäkkiä sanoit oppi-
tunnilla, että dinosaurukset on kivoja. Meillä on nyt tässä tunnin aiheena kemia, 
niin miten sä liittäisit nyt noi dinosaurukset tohon kemiaan?” Silloinhan se on ”joo, 
ja” -ratkaisu siihen, että palautetaan [tilanne] raiteelleen, eikä sanota niin, että ”Hei 
nyt me ollaan kemiantunnilla, me ei puhuta dinosauruksista”. (Routarinne) 

Routarinteen esimerkissä aktivoidaan osallistuja rakentamaan silta hänen oman mielen-

kiintonsa ja tunnin aiheen välille. Mielenkiinnon ilmaisun ohittaminen – eli tyrmäys – ma-

daltaa hänen mukaansa sekä osallistujan itsensä että koko ryhmän psykologisen turval-

lisuuden tasoa: Ryhmänohjaajan tekemä tyrmäys aiheuttaa pahimmillaan tyrmäämisen 

kierteen, jossa kilpaillaan siitä, kenen ”pillin mukaan” tilanteessa oikein tanssitaan. Tämä 

taas voi Routarinteen mukaan johtaa statuskamppailuun, jolloin kaikkia pelottaa ja omat 

henkiset resurssit kuluvat oman reviirin puolustamiseen. 

Myös oman kokemukseni mukaan parhaimmat ryhmätilanteet ovat koulutuskontekstissa 

syntyneet silloin, kun olen ensin valmistanut ajatuksella huolellisen suunnitelman koulu-

tusta varten – ja sitten heittänyt suunnitelman menemään juuri ennen ryhmätilanteen 

alkamista. Ohjaustilanteessa olin auki, kiinnostunut ryhmän tarpeista ja toiveista ja osa-

sin muokata omaa toimintaani tämän mukaan. Suunnitelma kulki toki taustalla ikään kuin 

raamina yhteiselle toiminnalle, mutta mukautin toiminnan muotoja sekä sisältöä ryhmän 

tarpeiden mukaan. 
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Ryhmän ja ryhmänohjaajan jaettu vastuu 

Hyvänä esimerkkinä ryhmänohjaajan improvisaatiotaidoista ja joo, ja -periaatteesta ope-

tustyössä toimii kanadalaisen opettajan Scott Hebertin (2018) lähtökohta omaan opetuk-

seensa. Hebert kertoo tyhjentäneensä luokkansa kaikista huonekaluista ja välineistä, il-

moittaen kurssin alussa oppilaille haluavansa ottaa selvää, mitä he oikeasti tarvitsevat 

oppimiseen. Kurssin alku käytettiin oppimisympäristön ja muiden oppimisedellytysten 

huomiointiin, lähtien jopa pulpettien tarpeellisuuden arvioinnista. Lopulta oppilaat jopa 

rakensivat itse tarvitsemiaan huonekaluja, auttoivat toisiaan oppimisessa ja lopulta pää-

tyivät soveltamaan kurssin oppimissisältöjä heti käytäntöön.  

Hebertin näkemyksen mukaan ulkoa asetetut raamit opiskelulle eivät palvele suurta 

joukkoa oppilaista. Hänen suunnitelmansa oli opettaa tiettyjä oppimiskokonaisuuksia, 

mutta hän päätti antaa vallan oppimisen tyylistä oppilailleen. Hebert kertoo kohdan-

neensa koulutusyhteisössään suurta vastustusta näkemyksensä ja toimintatapansa suh-

teen, minkä hän näkee johtuvan kahdesta syystä: Ihmiset pelkäävät muutosta, eivätkä 

pidä epäonnistumisesta. Tästä syystä riskien ottaminen on vaikeaa, mutta Hebertin mu-

kaan se on ainoa keino oppimiseen. Hän ottaakin opetuksessaan tarkoituksenmukaisesti 

riskeja ja kokeilee uutta, saattaen itseään epäonnistumaan. Tällä tavalla oppilaat voivat 

itsenäisesti löytää syyn epäonnistumiseen – oppien samalla käytännön kautta. Tämä 

myötäilee vahvasti improvisatorista ajatusta siitä, kuinka moka on lahja. 

Hebert (2018) nostaa myös esille yli satavuotiaan lainauksen psykologi John Deweyltä 

(1917): ”If we teach today, as we taught yesterday, we rob students of tomorrow.” He-

bertin mukaan jo sata vuotta sitten on ymmärretty opetustyön vaativan muutosta, mutta 

kaikista parannuksista huolimatta muutosvastarinta on pitänyt opetustyön kehityksen 

maltillisena. Entä jos muuttaisimme koko näkökulmaamme opettamiseen, ja lähtisimme-

kin siitä, että opettaja olisi ”katsomosta kannustajan sijaan yhdessä gladiaattoriareenalla 

kamppailemassa oppilaiden puolella”, Hebert ehdottaa. Hänen mukaansa olisi aika 

muuttaa jäykkien oppituntisuunnitelmien seuraaminen ja perinteinen opettaja-oppilas -

jaottelu yhteiseksi joustavaksi tutkimusmatkaksi. 

Improvisatorisessa pedagogiikassa vastuu jakaantuukin tasaisesti opettajan ja oppilaan 

välille, Routarinne kertoo. Vastuu oppimisen tapahtumisesta on opettajalla, mutta vastuu 

tapahtumisen muodosta on oppilaalla. Tällöin opettaja hyväksyy oppilaan tarjouksen toi-

minnan muodosta osaksi opetustilannetta (Joo!), ja käyttää ohjausvaltaansa toiminnan 

suuntaamisessa (Joo, ja..) mahdollistaakseen oppimisen, Routarinne jatkaa myötäillen 
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Hebertin näkemystä. Hänen mukaansa oppimisen vastuuta autoritatiivisessa opettajuu-

dessa taas ei ole kenelläkään: Opettaja voi aina piiloutua arvosteluvallan taakse, mikäli 

oppimista ei tapahdu. Opettaja käyttää täydellistä päätösvaltaa arvostellessaan oppilaita 

numeerisesti tai määritellessään heitä hyviksi ja huonoiksi oppilaiksi, tunnollisiksi tai häi-

riköiksi, edistyneiksi tai oppimiskyvyttömiksi. Routarinteen mukaan opettajan ei tarvitse 

tällöin olla vastuussa opetusmenetelmistään, sillä syy oppimishankaluuksista voidaan 

aina löytää oppilaasta. Eikä oppilaan taas tarvitse olla vastuussa omasta oppimisestaan, 

sillä hänen tavoitteensa ovat oppimisen sijaan numeroissa tai hyväksymisen tavoitte-

lussa. Oppilaat siis tällöin tähtäävät vain hyviin arvosanoihin sekä häiriömerkintöjen ja 

jälki-istuntojen välttämiseen.  

Edellä mainittu esimerkki on pohjimmiltaan huonoimman mahdollisen tilanteen skenaa-

rio, mutta taustalla oleva ajatus on merkittävä: Vaikka opettaja kuinka pyrkisi hyvään 

pedagogiikkaan, numeerinen ja määritelmällinen arvostelu ovat oppilaita epäarvoiseen 

asemaan asettavia rakenteita.Tällöin ryhmätilanne ei muodostu turvalliseksi, ja oppimi-

sen tielle kasaantuu entistä enemmän esteitä.  

Routarinteen mukaan improvisaation periaatteiden toimiseen pedagogisessa ympäris-

tössä vaaditaankin kaksi pääedellytystä. Ryhmän on toimittava hyväksyvästi ja oltava 

psykologisesti turvallinen, minkä lisäksi oppimistilanteiden vallan on jakauduttava tasa-

puolisesti, jättäen kuitenkin opiskelijalle suurimman vastuun omasta oppimispolustaan. 

Ryhmätilanteissa improvisoivan ryhmänohjaajan onkin tärkeää sisällyttää ryhmästä nou-

sevat tarjoukset huokoiseen suunnitelmaansa. 

4.2 Ryhmätilanteen aikana 

Kaikki haastatellut kokivat ryhmätilanteiden aloittamisen yhtenä tärkeimmistä hetkistä – 

ellei jopa sinä tärkeimpänä – ryhmän turvallisuuden tunteen muodostumisen kannalta. 

Ryhmätoiminnan ensiaskeleiden nähtiin vahvasti määrittelevän ryhmän toimintamalleja 

ja erityisesti turvallisuuden tunteen muodostumista. 

Ryhmätilanteen aloittaminen 

Stirkkisen mukaan yksinkertaisin, mutta selkeästi tehokkain tapa ryhmätilanteiden tur-

valliseen aloittamiseen on kohdata ensin ihmiset ihmisinä, ja mennä asiaan vasta tämän 

jälkeen. ”Ihmisen saa puolelleen heti, kun menee hänen luokseen, näkee ja kuulee 
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hänet, ja ottaa hänet vakavasti,” Stirkkinen jatkaa. Hän alkaakin ottaa kontaktia osallis-

tujiin heti heidän saapuessaan tilaan. 

Heti kun me kohdataan toisiamme, ongelmat alkavat olla pienempiä ja pienempiä. 
(Stirkkinen) 

Myös Kokko-Palmer ja Petäjä painottavat ensimmäisen kohtaamisen – ja nimenomaan 

henkilökohtaisen aidon kohtaamisen – merkitystä jo ennen varsinaisen yhteisen ryhmä-

tilanteen alkua. He pyrkivät kohtaamaan jokaisen osallistujan henkilökohtaisesti ennen 

tilanteen alkua, tavoitteenaan viestiä osallistujille, että he ryhmänohjaajina ovat läsnä, 

turvallisia ja paikalla osallistujia varten. Petäjä huomauttaa, että merkitykselliseen koh-

taamiseen saattaa pienimmillään riittää läsnäoleva katsekontakti ja kehollinen avoimuus. 

Koko ryhmän yhteinen toiminnan aloitus piirtyy haastatteluissa oleelliseksi turvallisuuden 

tunteen kehittymisen kannalta. Petäjä, Räsänen ja Kokko-Palmer mainitsevat tärkeäksi 

sen, että jokainen osallistuja pääsisi omalla tavallaan ääneen heti ryhmätilanteen aluksi. 

Tällöin jokainen osallistuja tulee kohdattua yksilöllisesti koko ryhmän edessä. Yhteisen 

aloituksen aikana he kokevat hyödylliseksi kutsumanimien kertomisen sekä jonkin per-

soonallisen – joskaan ei liian henkilökohtaisen, arvottavan tai leimaavan – yksityiskoh-

dan jakamisen koko ryhmälle. Räsänen ja Kokko-Palmer painottavat, että esimerkiksi 

koulutustaustojen, hierarkisen statuksen tai ammatin tietäminen on harvoin oleellista ryh-

mätilanteen kannalta. He pyrkivätkin jättämään persoonallisen kysymyksen sopivan 

avoimeksi, jolloin osallistuja saa itse valita sen, millä asialla he tulevat nähdyiksi ryhmän 

edessä. Yhteisen aloituksen ja pienen henkilökohtaisen asian jakaminen myötäilee vah-

vasti Stirkkisen ”Ensin ihminen, sitten vasta asia” -lähestymistapaa ryhmän osallistujien 

kohtaamiseen. 

Kokko-Palmer mainitsee, että tällaisen yhteisen aloituksen ja erityisesti henkilökohtaisen 

jakamisen kokemus saattaa herättää jännitystä ja pelkoja. Tämäkin on hyvä hänen mie-

lestään tuoda sanoittaen esille, jotta osallistujat voivat hyväksyä oman mahdollisen pel-

konsa. Pelon hyväksymisen sanoittamisen kautta he saattavatkin pystyä keskittymään 

myös muiden tarinoihin oman vuoronsa pelkäämisen sijaan. Petäjä kokee myös ohjaajan 

henkilökohtaisen jakamisen kasvattavan turvallisuuden tunnetta, sillä jos ohjaaja on itse 

avoinna ryhmän edessä, se viestii ryhmän olevan luottamuksen arvoinen. 

Yhteisten pelisääntöjen muodostaminen 

Yhteiset pelisäännöt kasvattavat turvallisuuden tunnetta ryhmän toiminnassa (Räsänen). 

Ryhmätilanteen pelisääntöjen ei tule olla monimutkaisia, vaan pohjimmiltaan niissä on 
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kyse siitä, miten ryhmä käyttäytyy toistensa seurassa, sekä mitä odotuksia ja rajoja ryh-

män toiminnalle asetetaan (Stirkkinen). Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa ”Intui-

tio, empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä” -hankkeessa (Opinkirjo 2020) Petäjä ja 

Kokko-Palmer kouluttavat opettajille improvisaatiotaitoja. Petäjä kertoo heillä olevan 

hankkeen koulutuspäivissä lähtökohtaisesti kaksi pelisääntöä: 

1. Jokainen saa tulla yhteiseen tilaan ja olla sillä tunteella ja niillä ajatuksilla, kuin 

heillä kullakin hetkellä on. Jokainen siis pyrkii tuomitsematta hyväksymään sekä 

itsensä että toiset. 

2. Kuka tahansa saa milloin tahansa olla osallistumatta ja tulla missä tahansa vai-

heessa takaisin mukaan. 

Petäjän mukaan näiden yksinkertaisten sääntöjen tavoitteena on muistuttaa ihmisten 

omista rajoista ja oikeudesta pitää niistä huolta. Samalla osallistujia ohjataan huomaa-

man se, kuinka paljon ihmiset rikkovat omia rajojaan sosiaalisen paineen takia, sillä he 

olettavat heiltä odotettavan tietynlaista käyttäytymistä. Toisaalta tällaisessa avoimessa 

ja turvallisessa raamissa on myös mahdollista kokeilla toimia omia rutiineita ja totuttua 

roolia vastoin. Näin ihminen laajentaa omaa toimintamallien valikoimaansa ja voi tarkas-

tella sekä omaa että muiden reaktioita uudenlaiseen toimintaan, Petäjä mainitsee. Mikäli 

turvallisuuden taso on matalalla ja toimitaan pelon kautta, on hänen mukaansa kullekin 

osallistujalle tarjolla vain yleisen normin ja oman totutun roolin mukainen kapea olemisen 

tapa. Ryhmätilaisuuden toiminnan kannalta oleellista onkin kaikkien erilaisten olemisen 

ja osallistumisen tapojen hyväksyminen, Petäjä kertoo. Mikäli tilassa on jonkinlainen 

vahva toimintaan ohjaava asetelma, esimerkiksi pulpetit tai säkkituolit, hän tuo usein 

esille, että jokainen saa mahdollisuuksien mukaan osallistua juuri sillä omalla tavallaan 

– oli se sitten seisten, istuen tai vaikkapa käyskennellen.  

Kokko-Palmer tiivistää näiden yhteisten pelisääntöjen viestivän osallistujille sitä, että he 

ovat hyviä juuri sellaisena kuin he ovat, eikä tarvitse yrittää yhtään sen enempää. Toi-

minnan vapaaehtoisuudesta on lisäksi hänen mielestään tarpeellista muistuttaa jatku-

vasti, sillä sosiaalisen paineen vastustaminen ja sitä vastaan toimiminen vaatii rohkeutta. 

Kokko-Palmerin mukaan on iso rohkeuden ja luottamuksen osoitus, mikäli joku kieltäytyy 

yhteisestä toiminnasta. Hän usein harjoituttaakin tätä teettämällä koulutuksissaan har-

joitteita, joissa osallistujien tavoitteena on sanoa ei ja näin löytää sekä vetää omat ra-

jansa. On myös erittäin tärkeää muistuttaa, että milloin tahansa pääsee halutessaan 

myös takaisin mukaan toimintaan, Kokko-Palmer alleviivaa. Selkeän ”osallistut tai et 

osallistu” -jaottelun ohelle voisikin myös tarjota osallistujalle toiminnan skaalattavuutta, 
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jota osallistuja itse henkilökohtaisesti säätelee. Tätä voisi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten 

osallistumisen tapojen sanoittaminen tai vaikkapa urheiluharjoituksissa toistojen määrän 

skaalattavuus osallistujan oman kokemuksen mukaan.  

Mikä pelisääntöjen sisältö lopulta onkaan, tutkimuksen perusteella vaikuttaa oleellista 

luoda pelisäännöt yhdessä ryhmän kanssa. Routarinne painottaa yhteisten sääntöjen 

ryhmälähtöisyyttä, sillä vain sitä kautta voi rakentua aidosti hyväksyvä ja psykologisesti 

turvallinen ryhmä. Tällöin itseasiassa sääntöjä ei enää tarvitakaan turvallisuuden luomi-

seen, Routarinne jatkaa, vaan voidaan yhdessä toimia ryhmätilanteen kehittäjinä kaikkia 

parhaiten palvelevaan suuntaan. Hän painottaa lisäksi sääntöjen yksinkertaisuutta sekä 

sitä, että ryhmätoiminta sujuu aina sitä paremmin, mitä vähemmän sääntöjä on.  

Ryhmänohjaajan tulisikin miettiä sääntöjen taustoja: Miksi säännöt ovat olemassa, mitä 

tarkoitusta ne palvelevat ja kenen toimintaa säännöt turvaavat? Tärkeintä yhteisissä pe-

lisäännöissä on Routarinteen mukaan toisten tunteiden, ajatusten ja toimintamallien hy-

väksyminen ja niiden ottaminen huomioon osana ryhmätilannetta, mikä myötäilee Petä-

jän ja Kokko-Palmerin opettajien koulutushankkeen pelisääntöjä. Räsänen tuo myös 

esille yhteisten pelisääntöjen noudattamisen merkityksen: Jos yhdessä muodostettuja 

sääntöjä vasten toimitaan ilman seurauksia, muodostuu entistä turvattomampi ympä-

ristö. 

Ryhmänohjaajan vuorovaikutustapa ja asenne 

Myös ohjaajan oma tapa olla kontaktissa ryhmään on oleellinen ryhmän turvallisuuden 

kannalta. Kokko-Palmer pyrkii työssään, erityisesti ryhmätilanteiden alussa, luomaan tur-

vallisuuden tunnetta pelkoa lieventävällä statusilmaisulla4. Tämän hän saattaa toteuttaa 

esimerkiksi asettumalla fyysisesti alemmalle tasolle kuin osallistujat. Alempi status viestii 

osallistujille, ettei ohjaajaa tai hänen osallistujiin kohdistuvaa toimintaa tarvitse pelätä. 

Stirkkinen on toisaalta havainnut työssään, että tilanteesta riippuen myös liiallinen 

alastatuksesta toimiminen saattaa aiheuttaa epävarmuutta tai pelkoja osallistujissa. 

Oleellista olisikin hänen mukaansa – mikäli mahdollista – sovittaa oma statuksensa ti-

lanteeseen sopivaksi ja pyrkiä rakentamaan molemminpuolista luottamusta statuksen 

tasosta huolimatta.  

 
4 Status, tai sosiaalinen status, on hierarkinen käsite, jolla ihmisten väliset sosiaaliset valta- ja 
arvorakenteet tuodaan näkyviksi. Status voi olla korkea tai matala, ja se vaihtelee tilanteesta sekä 
viiteryhmästä toiseen siirryttäessä. Statusilmaisulla tarkoitetaan statuksen tasosta ulospäin vies-
tivää ilmaisua. (Johnstone 1981, 33–39, Routarinne 2007, 24–25) 
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Stirkkinen luottaa myös positiivisuuden voimaan: Mitä enemmän ohjaaja reagoi positiivi-

sesti kaikkiin ideoihin, joita ryhmästä nousee, sitä nopeammin päästään eteenpäin. 

Ryhmä on Stirkkisen mukaan aina viisaampi kuin kukaan yksilö, minkä vuoksi onkin hyvä 

aktivoida ryhmän tietotaito ryhmätoiminnan välineeksi. Routarinne painottaa sitä, kuinka 

ryhmänohjaajan ei kannata eikä tarvitse teeskennellä olevansa jotakin enemmän kuin 

oikeasti on. Ryhmänohjaan asema on hänen nähdäksensä täysin keinotekoinen ja toisi-

naan myös tavallaan perusteeton rakennelma, jolloin kannattavinta on asettaa osallistu-

jat itsensä kanssa samanarvoiseen rooliin ja lähteä yhdessä tutkimaan käsillä olevaa 

aihetta. 

Ryhmätoiminnan muodot ja rakenne 

Ryhmätoiminnan aikana on hyvä kiinnittää huomiota myös erilaisten osallistujista muo-

dostettavien kokoonpanojen vaihteluun. Räsänen näkee turvallisuuden tunteen kasvat-

tamisen kannalta hyödylliseksi lähteä liikkeelle koko ryhmän yhteisistä toimista ja siirtyä 

hiljalleen pienempiin ryhmiin ja parityöskentelyyn. Routarinne taas alleviivaa parityös-

kentelyn ja aina uuden parin kanssa tekemisen tehokkuutta psykologisen turvallisuuden 

kasvattamisessa: Mikäli kyseessä on ennestään toisilleen tuntematon ryhmä, on jokai-

sen parinvaihdon jälkeen ryhmässä yksi tuntematon vähemmän.  

Tehokkain tapa ryhmän psykologisen turvallisuuden tunteen kasvattamiseen on Routa-

rinteen mukaan luoda tilanteita, joissa parin kanssa toimiessa osallistujilta pettää pokka. 

Mitä useammin vakavuuden ja ulkoisen roolin maski murtuu yhteiseen nauruun, sitä no-

peammin yhteinen turvallisuuden tunne muodostuu. Tällä tavoin toisilleen tuntematto-

mista ihmisistä saa hänen mukaansa muodostettua turvallisen ryhmän alle tunnissa. 

Lääketieteen tohtori Sandra Manninen (2019, 44–46) tuli tutkimuksessaan samaan viit-

taaviin tuloksiin: Naurun laukaisema endorfiini vaikuttaa toimivan ”sosiaalisena liimana” 

ryhmien ja yksilöiden välillä, tiivistäen ihmisen välistä sidosta ja kasvattaen tarvetta so-

siaaliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Yhdessä nauramisen on myös erilaisissa kä-

dellisille tehdyissä kokeissa todettu ilmentävän sosiaalista yhtenäisyyttä, viestien turval-

lisuudesta, rentoutuneisuudesta ja leikillisyydestä sekä ulkoisten uhkien puuttumisesta 

(Preuschoft 2010, 220–236). Tutkimustulokset näyttävätkin viittaavan siihen, että naura-

misella on huomattava merkitys kädellisten – kuten ihmisistä koostuvien – ryhmien muo-

dostumisessa ja turvallisuuden tunteen rakentumisessa. 

Petäjä painottaa myös aktiivisen reflektoinnin merkitystä turvallisuuden tunteen rakentu-

misessa. Omassa työssään hän antaa reflektiolle huomattavan paljon aikaa, ja kokeekin 
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osallistujien kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tunteet tärkeämmäksi tavoitteeksi, kuin 

esimerkiksi ulkoa määritellyn tehokkuuden. Petäjä pyytää koulutuksissaan usein tunnis-

tamaan ja reflektoimaan kunkin harjoituksen aikana sitä, onko osallistuja mahdollisesti 

luonut esteitä omalle ajattelulleen tai toiminnalleen. Hän antaa jokaiselle itsesäätelyn 

mahdollisuuden kehottamalla heitä haastamaan itseään kullekin hetkelle soveltuvin ta-

voin sekä tarkastelemaan uuden äärelle astumisesta syntyneitä kokemuksia. Tällä ta-

voin voidaan Petäjän mukaan askel askeleelta laajentaa omaa ilmaisua, päästää irti pint-

tyneistä ajattelukaavoista ja laajentaa omaa olemisen tapaa rutiinien ja roolien ulkopuo-

lelle. Epämukavuusalueelle astuminen ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, eikä hänen 

mukaansa taiteen nimissä voi koskaan perustella kärsimystä. Lempeä epämukavuuden 

tunteen siedättäminen mahdollistaa kuitenkin hyvinvointia: Sitä kautta voi oppia vapau-

tumaan haitallisesta sensuurista, oppia ymmärtämään omaa ajatteluaan paremmin sekä 

lisätä luovuutta, Petäjä korostaa. 

Ryhmänohjaajan on myös hyvä muistuttaa itseään siitä, että ryhmän turvallisuuteen liit-

tyy oleellisesti negatiivisten tunteiden ilmaisemisen vapaus sekä kyseenalaistamisen va-

paus (Petäjä). Tällaisten tunteiden ilmaiseminen on merkki luottamuksesta sekä siitä, 

että ryhmän turvallisuus kasvaa, Kokko-Palmer kertoo. Paras keino hänen mukaansa 

onkin ottaa reaktion herättänyt asia lempeästi esille asianomaisen osallistujan kanssa. 

Petäjä muistuttaa usein työssään kouluttajana, että osallistujilla on oikeus olla eri mieltä 

ja kyseenalaistaa, sillä hän kokee ryhmän saavuttaneen jonkin asteisen turvallisuuden 

tason, mikäli joku ryhmästä uskaltaa kyseenalaistaa ohjaajaa. 

4.3 Ryhmätilanteen lopussa ja sen jälkeen 

Ryhmätilanteiden lopuksi voidaan tarkistaa ryhmän tunnelmat sekä turvallisuuden taso 

järjestämällä koko ryhmän yhteinen lopetus. Kyseessä on sekä purkumahdollisuus osal-

listujille, että kevyt pelautteen keräämisen hetki ryhmänohjaajalle. Lopetus kannattaa to-

teuttaa esittämällä ryhmälle selkeitä ja helposti vastattavia kysymyksiä, jotta jokainen 

pääsee matalalla kynnyksellä sanoittamaan omaa kokemustaan ryhmäprosessin tapah-

tumista (Kokko-Palmer). Mikäli yhteinen aloitus on tehty aiemmin mainitulla tavalla siten, 

että jokainen on vuorollaan tullut kohdatuksi yksilönä koko ryhmän edessä, on tällä ta-

valla hyvä myös lopettaa yhteinen ryhmätilanne (Räsänen). Stirkkinen suosittelee lo-

pussa tehtävän reflektion suuntaamista sekä omiin että ryhmän onnistumisiin. Tällä 
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tavoin jokainen pääsee muistelemaan omia hyviä hetkiään sekä tilanteita, joissa ryhmä 

on onnistunut yhdessä.  

Eräässä improvisaatioteatteriryhmässäni kävimmekin usein harjoituksen lopussa kier-

roksen reflektoiden kysymystä ”missä minä onnistuin tänään, ja kuka minua siinä auttoi?” 

Tämä keskitti huomion omiin onnistumisiin ja alleviivasi myös yhteistyön merkitystä. Ta-

vallaan jokaisen kohdalla tehtiin näkyväksi siis kaksi onnistumista: Sekä oma että itseä 

auttaneen ryhmäläisen onnistuminen. Onnistumisesta saatettiin myös kiittää koko ryh-

mää, sillä usein ryhmän yhteinen tuki ja luottamus oli merkittävässä osassa onnistumi-

sen mahdollistamisessa. 

Positiivisen palautteen ohella ryhmänohjaajan on myös hyvä keskittyä keräämään kor-

jaavaa palautetta (Kokko-Palmer, Stirkkinen). Jos joku ryhmästä antaa ryhmänohjaajalle 

korjaavaa tai kriittistä palautetta, on se suuri luottamuksen ja arvostuksen osoitus ryh-

mänohjaajaa kohtaan – antaahan osallistuja tällöin ohjaajalle työkaluja parantaa omaa 

työtään, Stirkkinen muistuttaa. Myös tällaisen korjaavan, yleisesti negatiiviseksi koetun 

palautteen antamiselle tulee luoda mahdollisuus. Ryhmänohjaajan tulisi antaa osalistu-

jille selkeästi lupa sanoittaa minkälaisia tunteita tai kokemuksia tahansa (Kokko-Palmer). 

Onkin on hyvä muistaa, että palautteen antamisen tilanteessa ei ole kyse ryhmänohjaa-

jan egosta, vaikka mieluummin jokainen todennäköisesti ottaisi vastaan vain ylistävää 

palautteita, Kokko-Palmer jatkaa. Hänen mielestään tulisi pystyä erottamaan oma 

egonsa palautetilanteesta, ja reagoida yhtä hyväksyvästi sekä kiitollisesti niin positiivi-

seen kuin korjaavaankin palautteeseen. Tällöin rakennetaan turvallisuuden tunnetta hy-

väksyen myös osallistujien yleisesti negatiivisiksi mielletyt reaktiot. 

Turvallisuuden tunteen rakentaminen ryhmässä ei lopu vielä sillonkaan, kun yhteinen 

aika on lopussa. Luottamus ja turvallisuuden tunne rakennetaan kaikissa ryhmän toimin-

nan vaiheissa, myös yhteisen ryhmätilanteen päätyttyä (Petäjä). On hyvä huomioida ryh-

män osallistujien tarpeet purkaa ja reflektoida omia kokemuksiaan ohjaajan kanssa ti-

lanteen päätyttyä. Tähän Petäjä, Kokko-Palmer ja Stirkkinen näkevät hyvänä keinona 

yhteisen ryhmätilanteen jälkeisen ajan aikatauluttamisen osaksi ohjaajan työn osuutta. 

Kun koko ryhmän yhteinen tilanne päättyy, ryhmänohjaaja voi esimerkiksi ilmoittaa ole-

vansa vielä paikan päällä tietyn mittaisen ajan, mikäli jollakulla heräsi jotakin kysyttävää 

tai haluaa sanoa jotakin, mitä koko ryhmän edessä ei halunnut tuoda esille, Kokko-Pal-

mer avaa. Hän toisaalta painottaa myös sitä, että ryhmänohjaaja ei kuitenkaan ole ole-

massa vain ryhmän osallistujia varten. Räsänen on samoilla linjoilla, ja kokeekin ohjaajan 
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oman reflektioajan olevan oleellinen osa ryhmänohjaajan työtä sekä henkistä hyvinvoin-

tia. 

Luottamusta ja turvallisuuden tunnetta voidaan rakentaa vielä kaikkien osallistujien pois-

tuttua. Petäjä ja Kokko-Palmer muistuttavat jonkinlaisen anonyymin palautemahdollisuu-

den antamisen merkityksestä. On tärkeää tarjota kanavia antaa palautetta myös kasvo-

tusten koetun tilanteen jälkeen, sillä joillekin palautteen antaminen ryhmätilanteessa tai 

kasvotusten voi olla haastavaa. Palautteen antamisen anonyymius mahdollistaa myös 

syvempien ja arkaluontoisten kokemusten sanoittamisen sekä niiden ottamisen pu-

heeksi koko ryhmän kanssa. 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kokoan opinnäytetyöni keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Kokoan yh-

teen tutkimustyön tuloksena muodostuneen näkemykseni siitä, kuinka improvisaatiotai-

tojen harjoitteleminen auttaa ryhmänohjaajia sekä heidän omien pelkojensa käsittelyssä, 

ryhmän psykologisen turvallisuuden tunteen rakentamisessa sekä ryhmäläisten pelko-

reaktioiden kohtaamisessa. Ryhmänohjaajan työkalut pelkojen käsittelyyn ja turvallisuu-

den tunteen rakentamiseen on koottu tiivistetysti liitteeseen 1. 

Kehittämistyön aikana nousi esiin ilmiö, jossa peloista keskusteltaessa päädyttiin usein 

puhumaan pelon kääntöpuolista – rentoudesta, läsnäolosta, rakkaudesta sekä turvalli-

suuden tunteista. Yhtenä ilmiselvänä keinona ryhmätilanteissa ilmenevien pelkoreaktioi-

den ehkäisemiseksi havaittiinkin psykologisen turvallisuuden tason nostaminen ja turval-

lisen tilan luominen. Kun ihminen kokee olonsa turvalliseksi, on hänen helpompaa käsi-

tellä ja hillitä omista peloistaan kumpuavia reaktioita. Tämä koskee ryhmän osallistujien 

lisäksi myös ryhmänohjaajaa itseään. 

Pelon, turvallisuuden ja improvisaatiotaitojen suhteen tutkimisen ohella tutkimuksen tu-

loksena syntyi myös laaja katsaus ryhmänohjaajalle tarpeellisiin taitoihin. Haastattelujen 

ja tutkimustiedon perusteella piirtyi selvästi esiin ryhmänohjaajien ns. näkymättömän 

työn laajuus. Substanssin hallitsemisen ohella ryhmänohjaajien työ vaikuttaa koostuvan 

pääasiassa pedagogisuuteen, turvallisuuteen ja sosiaalisuuteen liittyvistä taidoista. Tut-

kimusprosessissa peilattiin jatkuvasti improvisaatiotaitojen suhdetta ryhmänohjaajan tai-

tojen osa-alueisiin, ja improvisaatiotaidot vaikuttavatkin tutkimuksen perusteella toimivan 

eräänlaisena välittäjänä, joustovarana ja läpileikkauksena näihin taitoihin.  
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Kuva 2: Ryhmänohjaajien taidot suhteessa toisiinsa. (Kaustell 2020) 

Kuvassa 2 on esitetty tämän tutkimuksen perustella muodostettu näkemys erilaisista ryh-

mänohjaajien taidoista sekä niiden suhteesta toisiinsa. Näihin kuuluvat tutkimukseni pe-

rusteella substanssitaidot, pedagogiset taidot, turvallisuustaidot sekä sosiaaliset taidot. 

Substanssitaidot ovat ryhmänohjaajan työn aiheeseen tai kohteeseen liittyvät taidot, ku-

ten vaikkapa taloushallinnon, jalkapallon, historian tai matematiikan taidot. Pedagogisiin 

taitoihin liittyvät kaikki tämän substanssin välittämiseen ja ryhmien toiminnan ohjaami-

seen liittyvät taidot. Turvallisuustaidot ovat tässä kehittämishankkeessa esittelemiäni tur-

vallisen tilan rakentamisen ja psykologisen turvallisuuden tunteen ruokkimisen taitoja. 

Ryhmänohjaajan taitojen ytimessä ovat sosiaaliset taidot, joihin sisältyvät sekä hänen 

omat sosiaalisessa kontekstissa toimimisen taitonsa että ryhmän sosiaalisen kontekstin 

käsittelyn taidot. Mitkään taidoista eivät ole yksinään elimellisiä, mutta yhdenkin osa-

alueen puuttuminen muuttaa ryhmätilannetta oleellisesti.  
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Näkemykseni mukaan kaikkia näitä taitoja sivuava, niitä ilmaava ja niiden välissä jous-

tovarana toimiva osuus ryhmänohjaajan taitoja ovat kuvassa oranssilla merkityt improvi-

saatiotaidot. Improvisatorinen lähestymistapa ryhmänohjaukseen voi esimerkiksi yhdis-

tää sosiaaliset taidot substanssiin ja pitää turvallisuustaitojen lähtökohdan mukana pe-

dagogisuudessa. Käytännössä tutkimuksessa esitellyt improvisaation metataidot ovat 

koko ryhmänohjaajan työn läpäiseviä, ja näenkin niiden harjoitteleminen äärimmäisen 

hyödylliseksi kaikille ryhmänohjaajan työssä toimiville. Tavallaan voidaan myös tutki-

muksen perusteella nähdä improvisaatiotaitojen olevan ryhmänohjaajan taitojen meta-

taitoja. 

Toisaalta tiedostan myös, että kuvan 2 mukainen mekaaninen jaottelu on täysin keino-

tekoinen tapa kuvata ryhmänohjaajan taitoja. Ryhmänohjaajan taitopaletti on paljon täl-

laista näkemystä holistisempi kokonaisuus, jossa taitojen osa-alueet risteävät päälle-

käin. Tavoitteena on kuitenkin tuoda tällaisen visualisoinnin kautta esille muutoin abst-

raktille tasolle jäävää ryhmänohjaajan taitojen laajuutta, sekä ryhmänohjaajan näkymät-

tömän työn osuutta suhteessa näkyvään substanssin osaamiseen. 

5.1 Improvisaatiotaidot ryhmänohjaajien työkaluna 

Tässä alaluvussa käsittelen kehittämistyöhön kytkeytyneitä ajatuksia siitä, miten impro-

visaatiotaidot ja niiden harjoitteleminen toimivat työkaluina ryhmänohjaajan työssä. Eri-

tyisesti fokuksessa ovat ryhmänohjaajan omien pelkojen käsittelyn sekä ryhmän turval-

lisuuden tunteen rakentamisen taidot, joiden kehittymiseen improvisaatiotaitojen harjoit-

teleminen tutkimuksen perusteella näyttää vaikuttavan. 

Kokko-Palmer kuvailee improvisaatiotaitojen kouluttamisen merkityksen tulevan siitä, 

kuinka improvisaation perusteet, periaatteet ja toimintatavat ”vuotavat” improvisaation 

harjoittelutilanteiden ulkopuolelle. Ne muokkaavat hiljalleen ihmisen toimintatapoja ja 

asenteita myös muualla arjessa, työssä ja vuorovaikutustilanteissa. Improvisaatiotaitojen 

harjoittelutilanne on Kokko-Palmerin mukaan alusta, jossa osallistuja saa vapaasti roh-

kaistua ja kokeilla erilaisia asioita ilman tuomitsemisen pelkoa. Hänen mukaansa juuri 

tällainen kokemus muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa ja muutokset alkavat näkyä vuoro-

vaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa.  

Haastattelujen perusteella improvisaatiotaitojen harjoittelemisen vaikutukset ovatkin ol-

leet perustavanlaatuisia, ulottuen arkipäivän ja työelämän jokaiseen osa-alueeseen. 
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Erityisesti haastatteluissa nousi esille improvisaatiotaitojen harjoittelemisen vaikutus pel-

kojen käsittelyyn ja omaan henkiseen kasvuun. Haastateltavat kuvailivatkin improvisaa-

tion harjoittelun herättämiä kokemuksia kehittyneistä läsnäolon, kuuntelemisen ja ulkoi-

sen havainnoinnin taidoista. Tämän lisäksi he kokivat voivansa olla arjessaan sekä ryh-

mänohjaajan töissään paljon rennompia ja avoimempia – tavallaan enemmän omia itse-

jään. Vaikka useimpien haastateltujen kohdalla pääasiallinen improvisaation konteksti 

onkin ollut taiteellinen, kaikki kuvasivat improvisaation hyötyjen laajenevan muille elä-

män osa-alueille. Allekirjoitan tämän myös omalta osaltani, sillä kymmenvuotinen impro-

visaatiotausta on muokannut reilulla kädellä asenteitani ja toimintamallejani niin työelä-

mässä kuin arjessakin. 

Ryhmänohjaajien omien pelkojen käsittely 

Ihmisen ydinpelko ei vaikutakaan olevan alkuperäisen oletukseni mukaan tuntematto-

man pelko. Ytimessä vaikuttavat olevan pelot siitä, että tuntemattomasta tilanteesta ei 

selviydy (Jeffers 2012, 13–14) tai että kokee itsensä huonoksi (Aavasto ym. 2012, 45). 

Improvisaatiotaitojen harjoitteleminen on odottamattomiin tilanteisiin reagoimisen harjoit-

telemista, jolloin tilanteista selviytymisestä tulee harjoiteltava taito. Improvisaatiotaitojen 

harjoittelemisen havaittiin myös nostavan itsetuntoa ja muokkaavan suhtautumista epä-

onnistumiseen. Improvisaatiotaitojen hallitsemisen voisi siis nähdä vaikuttavan positiivi-

sesti ryhmänohjaajan pelkojen käsittelykykyyn. 

Harjoiteltaessa improvisaatiotaitoja ihminen saa jatkuvasti uusia kokemuksia ja turval-

lista, rakentavaa palautetta uusien toimintamallien kokeilemisesta. Oma elintila ja olemi-

sen tapa laajenee, kun voi rohkeasti kokeilla uutta ja astua pois mukavuusalueelta. Im-

provisoidessa voi olla vuorovaikutuksessa eri tavalla kuin on aiemmin tottunut. Kun im-

provisaatiotaitoja harjoitellaan määrätietoisesti, se antaa hiljalleen uudenlaista vastinetta 

normaalisti pelkoa herättävistä tilanteista, Kokko-Palmer avaa. Hänen mukaansa ihmi-

selle on erittäin tärkeää saada toistuvasti toisenlaista – positiivisempaa – palautetta pe-

lon tunteen kautta nouseville reaktioille, sillä tätä kautta ihmisten skeemat5 voivat hiljal-

leen muuttua. Skeemojen muuttuminen taas muovaa ihmisen reaktioita pelon ja häpeän 

tunteisiin. Toistojen kautta myös epämukavuusalueelle astumisen kynnys madaltuu 

 
5 Skeemalla tarkoitetaan psyykkisiä rakenteita, joiden avulla yksilö jäsentää tietoa, tekee johto-
päätöksiä ja ohjailee käytöstään. Uutta tietoa arvioidaan aina suhteessa tilanteeseen liittyvään 
skeemaan. Skeemat voivat hiljalleen muuttua toistuvalla altistumisella uudenlaiselle tiedolle. 
(Michalak 2019) 
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entisestään. Tästä johtuen epämukavien tilanteiden sietokyky paranee, ja ennen ylitse-

pääsemättömän haastaviksi koetut tilanteet saattavat tuntua hiljalleen saavutettavilta.  

Yksi muistettavimmista tilanteistani improvisaatiokouluttajana oli hetki, jolloin oh-
jaamani kurssin osallistuja oivalsi liikuttuneena, että hänellä on lupa olla itsevarma. 
Elämässään aiemmin saamansa palautteen perusteella hän oli alkanut nähdä it-
sevarmuuden tunteet koppavina tai muutoin epäsopivina. Tuona hetkenä hän oi-
valsi, että on ihan okei olla ja näyttää itsevarmalta. Tämän jälkeen hän alkoikin 
toimia selvästi itsevarmemmin. Skeeman muutos oli huomattava. (Omat muistiin-
panoni, 2020) 

Improvisaatiotaidoja harjoittelemalla vahvistetaan myös ihmisen itsesäätelytaitoja. Pe-

täjä pyytää koulutuksissaan usein tunnistamaan ja reflektoimaan kunkin harjoituksen ai-

kana sitä, onko osallistuja mahdollisesti luonut esteitä omalle ajattelulleen tai toiminnal-

leen. Hän antaa jokaiselle itsesäätelyn mahdollisuuden kehottamalla heitä haastamaan 

itseään kullekin hetkelle soveltuvin tavoin sekä tarkastelemaan uuden äärelle astumi-

sesta syntyneitä kokemuksia. Tällä tavoin voidaan Petäjän mukaan askel askeleelta laa-

jentaa omaa ilmaisua, päästää irti pinttyneistä ajattelukaavoista ja laajentaa omaa ole-

misen tapaa rutiinien ja roolien ulkopuolelle. Lempeä epämukavuuden tunteen siedättä-

minen mahdollistaakin Petäjän mukaan hyvinvointia: Sitä kautta voi oppia vapautumaan 

haitallisesta itsesensuurista ja oppia ymmärtämään paremmin omaa ajatteluaan. Kokko-

Palmer taas harjoituttaa ryhmillään tietoisesti harjoitteita, joissa harjoitellaan kieltäyty-

mistä sekä omien rajojen asettamista. Näiden toimintamallien takana on tavoite vahvis-

taa ihmisen itsesäätelyn taitoja, omien tunteiden tunnistamista ja hyväksymistä sekä ra-

jojen vetämistä. Vaikka harjoitustilanteessa syntyykin aitoja tunnereaktioita, on tilanne 

silti ns. oikeaan vuorovaikutustilanteeseen verrattuna turvallisempi, sillä harjoiteltaessa 

ollaan aina yhteisesti muodostetussa turvallisessa tilassa. 

Luottamus omiin selviytymistaitoihin paranee voitaessa asennoitua rennommin tunte-

mattomien tilanteiden kohtaamiseen. Tuntemattoman pelon takana oleva ”en selviä”-

pelko vähenee hiljalleen, ja ihmisen suhde pelkoon muuttuu. Kokko-Palmer kuvaakin 

pelon ja jännityksen tunteiden liittyvän asioihin, jotka ihminen kokee tärkeinä tai merki-

tyksellisinä. Ihminen oppii myös hiljalleen luovuttamaan kontrollin tarpeen tunteesta ja 

luottamaan omaan joustamisen taitoonsa, omaan resilienssiinsä. Useat improvisaatiota 

pitkään harjoitelleet ovatkin oppineet ”jahtaamaan” pelkoja, tavallaan siis kaipaamaan 

turvallisessa tilassa koettua pelkäämisen tunnetta ja havainnoimaan sitä merkkinä jos-

takin itselleen tärkeästä. Pitkän linjan improvisoiva näyttelijä Stirkkinen kertookin oikein 

himoitsevansa esiintymisjännitystä, sillä toistojen kautta ihmisten edessä olemisen ja 
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esiintymisen pelko on kadonnut. Improvisoivan ihmisen asennetta kuvaakin hyvin il-

maisu ”follow the fear”. 

Improvisaatiotaitojen harjoittelemisesta saa myös konkreettisia tapoja toimia, kun itseä 

alkaa pelottaa (Tomperi 2020). Hänen mukaansa pelkojen käsittelemisessä auttavat eri-

tyisesti seuraavat improvisaatiosta johdettavat toimintamallit: 

1. Pyri olemaan avoin tarjouksille 

2. Vältä tyrmäämistä 

3. Pyri olemaan läsnä ja kuuntelemaan aktiivisesti 

4. Saa mokata, ei tarvitse tietää kaikkea tai olla täydellinen 

Tomperi painottaa tällaisiin yksinkertaisiin toimintamalleihin keskittymisen merkitystä pe-

lon tunteen noustessa. Huomio suuntautuu tällöin itsestä ulospäin, eikä omaan itseen ja 

pelon tunteeseen. Kuten Fredricksonin tutkimukset pelosta ja rakkaudesta (2013, 19–

20) ovatkin osoittaneet, on kontaktiin hakeutuminen yksi tehokkaimmista keinoista pel-

kojen kanssa selviytymisen työkaluista. Myös Stirkkinen pyrkii pelkon tunnetta kokies-

saan suuntaamaan huomion pois pelosta ja erityisesti pois itsestään. 

Improvisaatiotaitojen harjoittelemisessa on ulkopuolelta tulevien tarjousten hyväksymi-

sen lisäksi kyse myös ihmisen sisältä tulevien tarjousten hyväksymisestä. Routarinne 

kertoo Keith Johnstonen lausuneen, että ”improvisaatio nostaa ihmisiä ylös heidän itse 

kaivamistaan kuopista”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että improvisaatiota harjoitte-

lemalla tulee ensinnäkin tietoiseksi omista ”lukoistaan” ja ajattelumalleistaan. Toiseksi 

improvisatoristen toistojen kautta mahdollistetaan näiden lukkojen murtuminen ja ajatte-

lumallien muuttuminen.  

Improvisaatiotaitojen harjoittelemisen voisikin siis nähdä ihmistä rajoitteista vapautta-

vana, joustavuutta lisäävänä, olemisen tilaa ja tapaa laajentavana, rentouttavana ja roh-

kaisevana toimintana, jonka hyödyt ulottuvat sekä henkilökohtaiseen elämään että työ-

ympäristöön. 

Turvallisen tilan muodostaminen ja kasvattaminen   

Improvisaatiotaitojen harjoitteleminen mahdollistaa rentouden ja aidosti avoinna läsnä-

olemisen tason, mikä taas mahdollistaa ryhmän kuuntelemisen sekä joustamisen ryh-

män tarpeiden mukaan. Moni ryhmänohjaaja saattaakin tietää käytännössä hyvän 
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ryhmänohjaamisen askelmerkit, mutta omat pelot saattavat estävää tällaisen toiminnan: 

Pelon tunne vie helposti huomion liikaa omaan itseen ja saattaa viedä kehon jännittei-

seen tilaan. 

Ryhmänohjaaja oppii improvisaatiotaitoja harjoittelemalla olemaan ryhmätilanteissa ai-

dosti avoin ja läsnäoleva. Ryhmänohjaaja voi kasvattaa jopa huomaamattaan turvalli-

suuden tunnetta olemalla itse aidosti läsnä ja avoinna kohtaamisille. Räsänen kuvaa täl-

laista avoimuutta turvallisuutena ja luotettavuutena, joka ryhmänohjaajasta ikään kuin 

”huokuu”. Kokko-Palmer korostaa ihmisten peilisolujen6 merkitystä ryhmätilanteen ja oh-

jaajan oman turvallisuuden tason havainnoinnissa. Mikäli ryhmänohjaaja onnistuu pysy-

mään avoimena ja rentona – eli ns. verhot auki – hän voi jo läsnäolollaan viestittää ryh-

mälle, että mikään tilanteessa tai toiminnassa ei ole uhkaavaa. Kun saadaan myös osal-

listujat tällä tavalla rentoutumaan, ja turvallisuuden tunteita syntymään, voidaankin kes-

kittyä ryhmätilanteen aiheeseen. 

Suoraan improvisaation ytimessä olevat käsitteet hyväksymisestä ja tyrmäämisestä tu-

levat harjoittelemisen kautta tietoisiksi työkaluiksi ryhmänohjaajan työhön, Routarinne  

kertoo. Kun vuorovaikutustilanteita alkaa hahmottaa sarjana tarjouksia sekä niiden hy-

väksymisiä ja tyrmäämisiä, voidaan monia syntyviä konflikteja ymmärtää (Johnstone 

1981, 100). Samoin ryhmissä muodostunut turvallisuuden tunne voidaan nähdä seu-

rauksena kaikenlaisten tarjousten hyväksymisestä. Tällaisen laajemman ymmärryksen 

kautta ryhmänohjaaja voi rakentaa aidosti turvallista ja joustavaa ryhmää. Vuorovaiku-

tuksen hahmottaminen hyväksymisen ja tyrmäämisen käsitteiden kautta onkin Routarin-

teen mukaan yksinkertainen keino ryhmätoiminnan parantamiseen. 

Improvisatorinen asenne ja improvisaation metataidoista ryhmänohjaajan käyttöön muo-

dostuvat työkalut vaikuttavat tutkimuksen perusteella perustavanlaatuisen hyödyllisiltä 

sekä ohjaajan että ryhmän osallistujien turvallisuuden tunteen rakentamiseen. Samoin 

improvisaatiotaitoisen ryhmänohjaajan suhde pelkoon sekä pelosta kumpuaviin reaktioi-

hin vaikuttaa muuttuvan positiivisemmaksi. Rento ja läsnäoleva ryhmänohjaaja on her-

kistynyt ryhmän turvallisuuden tason havainnoinnille, ja osaa tarvittaessa reagoida syn-

tyviin pelkoreaktioihin rakentavasti. Hän pyrkii välttämään sisäänpäin sulkeutumista ja 

provosoitumista tilanteesta huolimatta, eikä itse pelkää mokata tai pyytää anteeksi. Hän 

sovittaa työtavat parhaansa mukaan ryhmän tarpeita vastaaviksi, ja aktivoi ryhmän 

 
6 Peilisolut ovat hermosoluja, jotka aktivoituvat sekä silloin, kun toimintaa suorittaa itse että toi-
mintaa tarkkaillessa. Niiden avulla voidaan ymmärtää toisen toiminnan tarkoitusperiä ja tunneti-
loja. (Gallese 2011) 



58 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Markus Kaustell 

osallistumaan toiminnan muodon valintaan. Kaikenlaiset olemisen, tunteiden ilmaisun ja 

toiminnan tavat ovat hyväksyttyjä ryhmässä, jossa ohjaaja pitää huolta turvallisuudesta. 

Tällainen ryhmänohjaaja on aidosti turvallinen, sillä hän on jatkuvasti aktiivisessa hyväk-

syvässä vuorovaikutuksessa ryhmänsä osallistujien kanssa. 

5.2 Jatkotyöstö   

Tutkimusprosessin aikana vahvistui näkemykseni siitä, että improvisaatiotaitojen harjoi-

tuttaminen on hyödyllistä kaikille ryhmänohjaajan vastuussa oleville. Mielestäni jokai-

selle pedagogille, valmentajalle, fasilitaattorille, tiiminvetäjälle, konsultille ja ohjaajalle 

olisi hyödyksi harjoitella improvisaation perustaitoja. Improvisaatiotaitojen hallitsemi-

sesta vaikuttaa olevan hyötyä sekä omassa henkilökohtaisessa arjessa että työssä ih-

misten kanssa. Ihminen tarvitsee improvisaatiotaitoja kaikissa tilanteissa, sillä ihmisen 

valta kontrolloida tapahtumia ei ulotu oman itsen ulkopuolelle – jos aina edes itseenkään. 

Näkisin myös hyödyllisenä tutkia improvisaatioharjoittelun tuloksia siihen perehtymättö-

mien ryhmänohjaajien kesken. Tutkimusjaksolle voisi hakea vapaaehtoisia erilaisissa, 

mielellään mahdollisimman monipuolisten ryhmien ohjaamistehtävissä olevia ammatti-

laisia. Ryhmänohjaajia perehdytettäisiin improvisaatioon ja heidän improvisaatiotaito-

jaan harjoitettaisiin ammattilaisen kanssa pitkällisen tutkimusjakson aikana. Koulutus-

kertojen välissä he pääsisivät tekemään omaa työtään, soveltamaan oppimiaan taitoja 

ja havainnoimaan improvisaation harjoittelemisen tuomia kokemuksia omassa työssään 

ja arjessaan. 

Koen myös improvisaatiotaitojen harjoittelemisen mahdollisuuksien laajenevan ryhmien 

ohjauksen ulkopuolelle ja koskevan kaikkia ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevia 

ammatteja. Vielä laajemmin katsottuna linjaisin, että improvisaatiotaitojen harjoittelemi-

sesta olisi taatusti hyötyä aivan kaikille, sillä improvisaatiotaitojen hallitseminen vaikuttaa 

tekevän ihmiselle hyvää. Tutkimustyön perusteella nimittäin vaikutta siltä, että improvi-

saatiotaitoinen ihminen on useammin itsevarma, rento, avoimesti oma itsensä, rohkea, 

kuuntelu- ja ilmaisutaitoinen, joustava, nauravainen, rakentava sekä luottamusta herät-

tävä. 
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Liite 1: Ryhmänohjaajan muistilista peloista ja 
turvallisuudesta 

Tähän liitteeseen on koottu tiivistetysti opinnäytetyössä esille nousseet ryhmänohjaajan 

työkalut pelkojen käsittelyyn sekä turvallisuuden tunteen kasvattamiseen. Osa työka-

luista löytyy sovellettuna molemmista listoista, sillä pelkojen käsittelyn ja turvallisuuden 

tunteen kasvattamisen välillä on useita yhtymäkohtia. 

Pelkojen käsittely 

• Saavu paikan päälle mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin, jotta ehdit valmis-

tautua ryhmän kohtaamiseen. 

• Pyri olemaan aidosti läsnä jo ennen ryhmätilanteen alkua. Ota kontaktia ja kohtaa 

jokainen osallistuja yksilönä. 

• Pyri päästämään irti ennakko-oletuksista ja -asenteista ennen ryhmätilanteen al-

kamista. Muista positiivisen ja negatiivisen asennoitumisen merkitys, ja pyri koh-

taamaan osallistujat aina puhtaalta pöydältä. 

• Anna itsellesi mahdollisuus kohdata osallistujat jokaisella kerralla puhtaalta pöy-

dältä, ilman ennakkoasenteita. Näin annat myös osallistujalle mahdollisuuden 

korjata toimintaansa ja tulla hyväksytyksi sellaisenaan kuin kunakin päivänä on. 

• Anna jokaiselle osallistujalle mahdollisuus tulla kohdatuksi ja kuulluksi heti ryh-

mätilanteen alussa. 

• Suuntaa huomiosi pois suunnitelmista, muistiinpanoista tai muista välineistä. 

Keskity sen sijaan ryhmän ihmisiin. 

• Lähde vuorovaikutustilanteeseen ”verhot auki”: Viestit luottamusta ja aitoa läsnä-

oloa. 

• Ryhmänohjaajan ei tarvitse tietää kaikkea. Myönnä avoimesti omat rajasi ja akti-

voi ryhmän tietotaito rajojen tullessa vastaan. 

• Oleta ryhmän tietävän yhdessä enemmän kuin kukaan yksilö. 

• Pyri pelon noustessa suuntaamaan huomiosi ulospäin, pois pelon tunteesta ja 

itsestäsi. Hakeudu kontaktiin toisten kanssa. 

• Muista, että ryhmätilanteen ei tulisi olla paineistettu ”näytön paikka”.  

• Anna itsellesi ja muille lupa kokeilla, mokata ja onnistua. 

• Anna positiivista palautetta lopputuloksesta huolimatta. 



Liite 1 (2) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Markus Kaustell 

• Ole lempeä itseäsi kohtaan ja näytä osallistujille esimerkkiä itsemyötätunnosta. 

• Muistuta osallistujille kaikenlaisten tunteiden ja ajatusten nousemisen olevan hy-

väksyttyä ja luonnollista.  

• Muista negatiivisten tunteiden ilmaisun olevan useimmiten luottamuksen osoitus 

ja ryhmän turvallisuuden kehittymisen merkki. 

• Ota osallistujien pelkoreaktiot lempeästi esille asianomaisten kanssa kahden 

kesken. Mikäli syntynyt tilanne koskettaa koko ryhmää, keskustele asiasta koko 

ryhmän kesken. 

• Hyväksy sekä oma että osallistujien tapa osallistua toimintaan. Mahdollista myös 

oletuksesta poikkeavia tapoja olla ja toimia. 

• Mikäli tilanne tai osallistuja haastaa ohjaajaa, pyri viimeiseen asti välttämään pro-

vosoitumista. 

• Hyväksy itselläsi sekä ryhmässä syntyvät negatiiviset tunteet. Pyri välttämään 

tunteiden korjailemista. Kiinnostu sen sijaan tunteesta ja sen syystä. 

• Muistuta itseäsi ja ryhmää siitä, että uuden kokeileminen ja oppiminen vaatii aina 

epämukavuuden tunteen hyväksymistä. Kun kokeilet uusia asioita ja otat riskejä, 

mukavuusalueesi laajenee hiljalleen. 

• Muista iloisen mokaamisen periaate. Moka on mahdollisuus ohjaajalle ja ryh-

mälle. 

• Ole valmis joustamaan suunnitelmista, mikäli tilanne niin vaatii. Oleta suunnitel-

mien olevan vain lähtöpiste, josta ryhmän kanssa siirrytään ryhmätoiminnan ve-

tämään suuntaan. Muodosta tarpeeksi huokoinen suunnitelma helpottamaan 

joustamista. 

• Huomioi hyväksymisen ja tyrmäämisen ero, ja pyri hyväksymään tilanteesta huo-

limatta. 

• Muista, että yleensä hyökkäävän toiminnan taustalla on pelko ja itsensä turvaa-

misen tarve. Pyri kuuntelemaan aktiivisesti negatiivisesti reagoivaa osallistujaa. 

• Vahvista ryhmäläisten itsesäätelytaitoa kannustamalla heitä pitämään omista ra-

joistaan huolta ja kommunikoimaan niistä myös muille.  

• Muista, että ”ei” ei välttämättä suoraan tarkoita tyrmäämistä. 

• Sovita oma statusviestintäsi ryhmää vastaavalle tasolle: Liian matala tai liian kor-

kea voi tilanteesta riippuen herättää pelkoa. 

• Vaihtele ryhmätoiminnan kokoonpanoja parityöskentelystä suurempiin ryhmiin 

mahdollistaaksesi useimmille erilaisia sopivia vuorovaikutustilanteita. 
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• Saata ryhmäläiset tilanteisiin, joissa heiltä pettää pokka. Yhteinen nauraminen 

kasvattaa nopeasti turvallisuuden tunnetta. 

• Mahdollista osallistujille ryhmän toiminnan aktiivinen reflektointi 

• Pyri lopettamaan yhteinen ryhmätilanne koko ryhmän kesken, esimerkiksi reflek-

toimalla mennyttä toimintaa tai esittämällä yksinkertaisia ja helposti vastattavia 

kysymyksiä osallitujien vastattavaksi. Näin jokainen pääsee sanoittamaan omaa 

kokemustaan. 

• Kerää osallistujilta myös korjaavaa palautetta. Mahdollista palautteen antami-

selle myös anonyymit palautekanavat. 

• Pyri irrottamaan oma egosi palaute- ja reflektiotilanteista. Tällöin on kyse kunkin 

osallistujan omasta kokemuksesta. 

• Kun ryhmätilanne päättyy, päätä se selkeästi. Pysy kuitenkin mahdollisuuksien 

mukaan vielä hetki saatavilla, mikäli joku osallistujista esimerkiksi haluaa keskus-

tella tapahtumista kahden kesken. 

Turvallisuuden tunteen kasvattaminen 

• Mieti tarkasti ennen ryhmätilanteeseen lähtemistä, miksi juuri sinä olet juuri tä-

män ryhmän ohjaajan asemassa? Entä miksi osallistujat ovat tulleet ryhmätilan-

teeseen, mistä lähtökohdista? Mitä tavoitteita sinulle tai ryhmällä on toimintaa 

kohtaan? 

• Informoi osallistujia riittävän hyvin toiminnan fyysisistä raameista, kuten aika, 

paikka, tilassa toimimisen rajoitukset ja mahdolliset odotukset osallistujan ennak-

kovalmistautumisesta. 

• Anna itsellesi mahdollisuus kohdata osallistujat jokaisella kerralla puhtaalta pöy-

dältä, ilman ennakkoasenteita. Näin annat myös osallistujalle mahdollisuuden 

korjata toimintaansa ja tulla hyväksytyksi sellaisenaan kuin kunakin päivänä on. 

• Pyri päästämään irti oletuksista ja -asenteista ennen ryhmätilanteen alkamista. 

Muista positiivisen ja negatiivisen ennakko-asennoitumisen merkitys, ja pyri koh-

taamaan osallistujat aina puhtaalta pöydältä. 

• Tee alkuvalmistelut hyvin, tutustu tilaan ja eliminoi turha ”säätäminen” ohjausti-

lanteessa. Luo itsellesi etukäteen parhaat mahdolliset olosuhteet olennaiseen 

keskittymiselle. 
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• Pyri olemaan aidosti läsnä jo ennen ryhmätilanteen alkua. Ota kontaktia ja kohtaa 

jokainen osallistuja yksilönä. 

• Suuntaa huomiosi pois suunnitelmista, muistiinpanoista tai muista välineistä ryh-

män ihmisiin. 

• Anna jokaiselle osallistujalle mahdollisuus tulla kohdatuksi ja kuulluksi heti ryh-

mätilanteen alussa. 

• Sovita oma statusviestintäsi ryhmää vastaavalle tasolle: Liian matala tai liian kor-

kea voi tilanteesta riippuen herättää pelkoa. 

• Muodosta yhdessä ryhmän kanssa toimintaa koskevat yksinkertaiset pelisään-

nöt, joita sitoudutaan noudattamaan. 

• Muistuta, että jokainen saa olla mukana tilanteessa juuri sillä tunnetilalla, olemi-

sen tavalla ja niillä ajatuksilla, kuin kulloinkin heillä on. 

• Muistuta tarvittaessa, että ryhmätilanteen tapahtumat ja esille tuodut ajatukset 

pysyvät ryhmän sisällä. 

• Huomioi huolellisesti sekä fyysiset että psykologiset turvallisuuden ulottuvuudet. 

• Ota huomioon, että jokaisen ryhmän turvallisuuden tunteen muodostumisen tavat 

ovat erilaiset. 

• Kysy itseltäsi, tuntuuko ryhmässä olevan mahdollista ilmaista itseään ja olla oma 

itsensä pelkäämättä tyrmätyksi tulemista. 

• Muista platinasääntö: Kohtele toisia kuten he toivovat itseään kohdeltavan. 

• Vältä olettamasta. Kiinnostu ja kysele! 

• Kiinnostu osallistujista, hakeudu kontaktiin ja kohtaa heidät. 

• Kohtaa ensin ihminen, siirry vasta sitten asiaan. 

• Lähde yhdessä ryhmän kanssa tutkimaan käsiteltävää aihetta. Kiinnostu osallis-

tujilta nousevista ehdotuksista, ideoista ja ajatuksissa. 

• Muistuta, että ryhmätilanne ei ole paineistettu ”näytön paikka”. Ryhmätilanne on 

yhdessä käsiteltävän asian tutkiskelemisen paikka. 

• Anna itsellesi ja muille lupa kokeilla, mokata ja onnistua. Kannusta ottamaan ris-

kejä ja anna positiivista palautetta lopputuloksesta huolimattta. 

• Sanoita ryhmälle, että heillä on oikeus ilmaista myös negatiivisia tunteita sekä 

kyseenalaistaa toimintaa tai ohjaajan mielipiteitä. 

• Muistuta osallistujia toiminnan vapaaehtoisuudesta ja anna heidän olla hetki 

osallistumatta, mikäli he sitä tarvitsevat. 
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• Hyväksy sekä oma että osallistujien tapa osallistua toimintaan. Mahdollista myös 

oletuksesta poikkeavia tapoja olla ja toimia. 

• Pyri viimeiseen asti välttämään provosoitumista. Mikäli kuitenkin provosoidut, älä 

pura tunnettasi osallistujiin. Voit kuitenkin sanoittaa omaa tunnetilaasi, pitäen kui-

tenkin osallistujat turvassa reaktioltasi.  

• Anna ensin ”turvallisuuden happinaamari” toisille, he antavat sen vuorostaan si-

nulle. 

• Hyväksy sekä omat että ryhmässä nousevat negatiiviset tunteet. Pyri välttämään 

tunteiden korjailemista, kiinnostu sen sijaan tunteesta ja sen syystä. 

• Hyväksy ja myönnä myös omat virheesi. Virheiden tyhjäksi selittely, ohittaminen 

tai kiertelminen nostaa vastustusta ryhmässä.  

• Muista iloisen mokaamisen periaate: Moka on mahdollisuus! 

• Huomaa ja hyväksy tilanne, jossa ryhmässä syntynyt reaktio vaatisi keskustelun 

tasoa, jota ryhmässä ei voida saavuttaa. Tuo tämä lempeästi esille ja viittaa esi-

merkiksi ryhmän yhteisiin pelisääntöihin. Kohtaa ryhmätilanteen jälkeen asian-

omainen osallistuja ja ohjaa tarvittaessa toisen ammattilaisen keskusteluyhtey-

teen. 

• Mahdollista osallistujille tapoja kokeilla toimia myös tavalla, jota heiltä ei yleensä 

odoteta. 

• Lähde vuorovaikutustilanteeseen ”verhot auki”: Viestit luottamusta ja aitoa läsnä-

oloa. 

• Muistuta itseäsi ja ryhmää siitä, että uuden kokeileminen ja oppiminen vaatii aina 

epämukavuuden tunteen hyväksymistä.  

• Vahvista ryhmäläisten itsesäätelytaitoa kannustamalla astumaan mukavuusalu-

een ulkopuolelle ja haastamaan itseään sopivasti. 

• Ole valmis joustamaan suunnitelmista, mikäli tilanne niin vaatii. Oleta lähtökoh-

taisesti suunnitelmien olevan vain lähtöpiste, josta ryhmän kanssa siirrytään ryh-

mätoiminnan vetämään suuntaan. 

• Huomioi hyväksymisen ja tyrmäämisen ero, ja pyri hyväksymään tilanteesta huo-

limatta. 

• Pyri aktivoimaan osallistuja yhdistämään oma mielenkiintonsa kohde ryhmätoi-

minnan aiheeseen. 

• Vaihtele ryhmätoiminnan kokoonpanoja parityöskentelystä suurempiin ryhmiin 

mahdollistaaksesi useimmille erilaisia sopivia vuorovaikutustilanteita. 

• Mahdollista osallistujille ryhmän toiminnan aktiivinen reflektointi. 
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• Pyri päättämään yhteinen ryhmätilanne koko ryhmän kesken, esimerkiksi reflek-

toimalla mennyttä toimintaa tai esittämällä yksinkertaisia ja helposti vastattavia 

kysymyksiä osallitujien vastattavaksi. Näin jokainen pääsee sanoittamaan omaa 

kokemustaan. 

• Kannusta ryhmää reflektoimaan omia onnistumisiaan. 

• Kerää osallistujilta myös korjaavaa palautetta. Mahdollista palautteen antami-

selle myös anonyymit palautekanavat. 

• Kun ryhmätilanne päättyy, päätä se selkeästi. Pysy kuitenkin mahdollisuuksien 

mukaan vielä hetki saatavilla, mikäli joku osallistujista esimerkiksi haluaa keskus-

tella tapahtumista kahden kesken.  

• Muista pitää huolta omista rajoistasi. Ryhmänohjaaja on olemassa ryhmää varten 

pääasiassa vain yhteisissä tilanteissa, ellei toisin ole sovittu. Muista sulkea työ-

paikan ovi takanasi ja olla välillä myös tavoittamattomissa.   


