
Moduuli: itsehallintataidot 

 

Jalanjälkiin astuminen 

 

 
Kesto:  n. 60 minuuttia 

 

Sijainti: yksi iso huone 

 

Osallistujia:  vähintään 15 henkeä ( jos osallistujia on enemmän tai vähemmän, 

pitää toteutusta muuttaa). 

 

Materiaali: kyniä, teippiä, yhdeksän jalanjälkitarraa, kolme koria ja kolme 

symbolista tai todellista estettä 

 

Toteutus:  

Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään kolmen palapelin tekniikalla (Osallistujille 

jaetaan kolme kuvaa A4-paperilla, ja kuvat on leikattu viiteen erilaiseen osaan. 

He yrittävät koota palapelinsä ja näin muodostavat viiden hengen ryhmät).  

 

Alaryhmissään heidän pitää tehdä seuraava tehtävä: 

“Palatessanne kotimaihinne teidän tulee implementoda pilottikoulutus koskien 

yksilöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja ja itsehallintataitoja. Teitä pyydetään 

määrittelemään kolme tärkeää askelta, jotka tarvitaan koulutuksenne paremmin 

organisoimiseen. 

Teidän viiden kesken teidän täytyy valita: 

• Yksi henkilö, joka on vastuussa koulutuksen organisoinnista (tämä henkilö voi 

myös olla kouluttaja, mutta se ei ole välttämätöntä), 

• kaksi henkilöä, jotka antavat organisoijalle koulutuksen järjestämiseen 

tarvittavat resurssit ja 

• kaksi henkilöä, jotka keskittyvät vastaan tuleviin esteisiin, jotka organisoijan 

täytyy ottaa huomioon suorittaakseen jokaisen askeleen 

Kun olette valinneet roolinne ja ennen kuin alatte astua jalanjäljille, miettikää 5-

10 minuuttia ja kirjoittakaa pienelle paperinpalalle yksilöllisesti ja roolinne 

mukaan joko kolme mahdollista askelta tai joitakin resursseja tai esteitä. 

Nyt jokainen teistä aloittaa matkansa TAHDOSTA TAVOITTEESEEN. Pysähdytte 

joka askeleella ja keskustelette roolienne mukaisesti, ja teidän asenteenne antaa 

palautetta “astujalle”. Voitte laittaa ideanne koreihin tai siirtää estettä ja 

pysäyttää “astujan” joka kerralla, kun esitätte esteen prosessille. On hyvä pitää 

yllä dialogia tai debattia esteiden ja resurssien kanssa tekemisissä olevien 

osallistujien välillä. 

Lopullisen päätöksen jokaisen askeleen kohdalla tekee organisoija, ja muut neljä 

henkilöä toimivat organisoijan konsultteina”. 

Tehdäksemme harjoituksen jännittävämmäksi olemme tehneet piirroksen, josta 

näkyy asetelmat huoneessa.  



 

Tavoite / tarkoitus:  

Harjoitella suunnitelmaa heidän työhönsä oikeassa elämässä ennakoiden esteitä 

ja vaikeuksia muiden ihmisten avulla ryhmätyössä.  

 

Tämä harjoitus auttaa osallistujan itsehallintataitoja ja olemassa olevien taitojen 

säilyttämistä ja uusien taitojen hankkimista ja keinojen kehittämistä, jotta projekti 

voidaan toteuttaa askel askeleelta. 

Näiden askelten ja niiden järjestyksen organisointi, samanlaiset halut ja tavoitteet 

jakavan ryhmän avustamana, syventää osallistujan syvempää ymmärrystä 

ongelmasta, joka häntä pyydetään ratkaisemaan.  

Voit valita projektin, jonka toteutuminen on hyvin todennäköistä. Tavoitteena on 

valita harjoitus, joka muistuttaa tosielämässä vastaan tulevia tilanteita. 

 

Apu ihmisiltä, jotka ovat tarvittavien RESURSSIEN ja vastaan tulevien ESTEIDEN 

kohdalla ASKELMILLA, on itse asiassa ne muut “äänet”, joita meillä yksilöinä ja 

tilanteesta riippuen on, kuulemme me niitä tai emme. Tässä harjoituksessa muut 

“äänet” auttavat meitä lähestymään yritystämme holistisesti, ajattelemaan 

useampaa kuin yhtä ongelmanratkaisumallia, arvioimaan ennakoimattomia 

riskejä ja vaaroja tai parempia ideoita. Lopullinen päätös on meidän, mikä 

tarkoittaa, että olemme kantaneet vastuumme. Tehtyään tämän matkan halusta 

tavoitteeseen, osallistuja hallitsee omaa oppimisprosessiansa. 

 

 Kysymyksiä keskustelua varten: 

• Minkälainen prosessi oli? 

• Mitä tunsit resurssien ja esteiden suhteen? 

• Mitä itsehallinnan näkökohtia tunnistit? 

• Kuinka tätä harjoitusta voidaan soveltaa kohderyhmällesi? 

• Tuntuuko sinusta, että tämä harjoitus auttoi organisoijaa kehittämään 

johtotaitojaan? 

• Mitä korjauksia sinun pitäisi tehdä harjoituksen parantamiseksi? 

 

 

Lähde: Pro-Skills  

 

 


