
Kohtaamisia
Video koostuu kolmesta tarinasta, joissa havainnollistetaan toimivan vuorovaikutuksen merkitys. 

TARINA 1    Nuori hakee kesätyötä. Haastattelu ei mene odotusten mukaan, 
      eikä haastattelija osaa luoda turvallista ilmapiiriä ja kysyä kysymyksiä, 
      joiden kautta nuoren olisi helpompi esitellä omaa osaamistaan. 

TARINA 2    Nuori on harrastuksessa. Valmentaja tukee ja kuuntelee nuorta, tsemppaa. 
      Nuori kokee tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi. 

TARINA 3     Nuori on pääsykoehaastattelussa. Kohtauksessa aikuinen luo turvallisen 
      ilmapiirin ja tuo nuoren osaamisen esiin. 

VIDEOT JA KESKUSTELUAINEISTO 
VUOROVAIKUTUKSEN TARKASTELUUN
Nämä videot on tarkoitettu sinulle aikuinen, joka kohtaat työssäsi tai vapaaehtoistyössäsi nuoria. 

Kohtaamisia-video haastaa aikuisen pohtimaan omaa käytöstään kohdatessaan nuoria. 
Jos katsot videon yhdessä nuorten kanssa, keskustelkaa erityisesti tähdellä (*) merkityistä kysymyksistä.

”Sitten me kerättii yhessä isompi porukka” -video on tarkoitettu varta vasten nuorten kanssa katsottavaksi. 

KESKUSTELUOHJEET

Katso aluksi videot itse ja pohdi, 
mitkä kysymyksistä sopivat ryhmällesi. 

Ryhmän kanssa voitte katsoa videot 
ensin pienissä pätkissä keskustellen 

ja lopuksi kokonaan. 

Löydät videot 
MLL:n Nuortennetin 

ja Nuorten Akatemian 
YouTube-kanavilta 

sekä osoitteesta 
meidanprojekti.fi. 

          Opettajan materiaali toiselle asteelle 
antaa ohjeet vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektin tekemiseen opiskelijoiden kanssa. 



KESKUSTELUKYSYMYKSIÄ

TARINA 1   • Mitä kohtauksessa tapahtui? *
      • Mihin aikuinen tilanteessa keskittyy? Entä mihin nuori keskittyy? *
      • Millaisia tunteita nuorella herää? *
      • Mikä auttaisi laukaisemaan jännityksen? *
        • Tapahtuuko tällaista oikeassa elämässä?  *
        • Kenen vastuulla tilanteen tapahtumat ovat? *
        • Kuinka aikuinen voisi toimia toisin? *
          • Mitkä asiat estävät vuorovaikutuksen syntymistä? 
          • Mitä aikuinen voi tehdä, jos huomaa, että nuori syyttää itseään epäonnistumisesta? 

TARINA 2    • Mitä kohtauksessa tapahtui? *
      • Mihin aikuinen tilanteessa keskittyy? Entä mihin nuori keskittyy?  *
      • Mitä aikuinen tekee saavuttaakseen nuoren luottamuksen? *
      • Mitkä asiat tilanteessa vaikuttavat luottamuksen syntymiseen? *
      • Mitä tunteita nuori käy läpi? Missä kohdassa tunnetila muuttuu?  *
        • Mikä on ratkaiseva hetki, jolloin nuori päättää avautua? 
        • Mikä merkitys nuoren kannustamisella ja rohkaisulla on? 
        • Mikä on valmentajan rooli ja vastuu tilanteessa? 
        • Mistä valmentaja saa rohkeutta puuttua, jos nuoren käyttäytyminen huolestuttaa?

TARINA 3    • Mitä kohtauksessa tapahtui? *
      • Mihin aikuinen tilanteessa keskittyy? Entä mihin nuori keskittyy? *
      • Mikä on tunnetila alussa, entä lopussa? *
      • Mistä huomaa, että vuorovaikutus onnistui? *
      • Mitä eroa päähenkilössä on verrattuna ensimmäiseen kohtaukseen? *
        • Tapahtuuko tällaista oikeassa elämässä? *
        • Aikuiselle on tärkeää, että nuoret onnistuvat, kuinka se näkyy? *
        • Kenen vastuulla tilanteen tapahtumat ovat? *
          • Mitä keinoja aikuinen käyttää tilanteessa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi? 
          • Mitkä asiat vaikuttavat vuorovaikutuksen syntymiseen?
          • Milloin lempeys on aikuisen vahvuus, milloin heikkous?

”Sitten me kerättii yhessä isompi porukka”
Videossa kaksi nuorta miettii vaikuttamisen keinoja ja mahdollisuuksia. 
Videon avulla nuoria voi innostaa osallistumaan ja vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin. 

KESKUSTELUKYSYMYKSIÄ NUORILTA NUORILLE

• Minkä takia Eevi oli vastahakoinen Ruskan ehdotukselle vaikuttamisesta? 
• Minkä takia yleensä vain valitetaan eikä tehdä itse asian eteen mitään? 
• Miksi isomman porukan on helpompi vaikuttaa kuin yksittäisen ihmisen? 
• Miksi Eevi ei vieläkään halua vaikuttaa, vaikka huomaa sen toimivan?
• Miten muiden mielipiteet vaikuttavat omiin mielipiteisiin? 
• Miksi Eevi muutti mielensä?

Videot ovat osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit 
osaksi opintoja -hanketta. ”Sitten me kerättii yhessä isompi porukka” -video on nuorten itsensä käsikirjoittama. Hanketta 
on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


