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1. Johdanto

T

ämä arviointiraportti luo katsauksen OK-opintokeskuksen piirissä vuonna
2008 toimineiden opintokerhojen ohjaajien näkemyksiin omastaan ja kerhonsa
toiminnasta. Arviointi perustuu aineistoon, joka kerättiin syksyllä 2008 käyttäen
hyväksi WPol-verkkokyselyjärjestelmää. Verkkokyselyyn vastasi 169 kerhonohjaajaa.
Arvioinnin taustalla on vaikuttanut tarve kerätä uutta tietoa opintokerhoista
opintokeskuksen käyttöön. Opintokerhojen toimintaa arvioidaan OK-opintokeskuksessa säännönmukaisesti esimerkiksi viranomaisraportointia varten, mutta
opintokerhojen ohjaajien näkemyksistä ei opintokeskuksessa ole riittävästi käsitystä. Kerhotoiminnan pedagoginen ohjaus vaatii kuitenkin tuekseen tällaista tietoa.
Raportin kirjoittamishetkellä OK-opintokeskuksessa on ollut kehitteillä uudistuksia kerhotoiminnan organisoimiseen. Samalla opintokerho-nimi ollaan vaihtamassa
vertaisopintoryhmäksi.
Tässä raportissa selvitetään ohjaajien käsityksiä ryhmästään ja siinä oppimisesta
sekä omista kokemuksistaan ohjaajana. Arvioinnissa keskitytään kolmeen vertailuasetelmaan: vastauksia vertaillaan ohjaajien mukaan ikäryhmittäin, ohjaajauran
keston kautta sekä sen mukaan, kokivatko vastaajat olevansa kerhossaan vertaisvai asiantuntijaroolissa.
Opintokeskuksen työn kehittämisen kannalta on lisäksi tärkeää pohtia opintokeskuksen ja ohjaajan välistä suhdetta. Tätä varten vastaajat ovat kyselyssä pohtineet sitä, millaista tukea he ovat opintokeskukselta saaneet ja millaista tukea he
toivoisivat saavansa.
Arvioinnin tulosten hyödyntämisessä on otettava huomioon esimerkiksi työnjako opintokeskuksen ja järjestöjen välillä. Moni ohjaaja mainitsee vastauksissaan
olevansa tyytyväinen opintokeskukselta saamiinsa palveluihin, mutta toiminnassaan he ennen kaikkea sitoutuvat kerhoonsa ja järjestöönsä (jos kerho toimii jonkin
järjestön alaisuudessa). Tällöin on tärkeää pohtia yhdessä järjestöjen kanssa tässä
arvioinnissa esiin nousseiden toimenpide-ehdotusten toteuttamista.
Raportin laatija haluaa kiittää seuraavia henkilöitä, joita ilman tämän työn tekeminen olisi ollut mahdotonta: OK-opintokeskuksessa panoksensa tätä raporttia
varten ovat antaneet Tiia Herlevi, Liisa Leskinen, Tanja Malk ja Matti Rautavirta.
Samoin on syytä kiittää kaikkia ohjaajia, jotka osallistuivat kyselyyn. Heidän perusteelliset ja informatiiviset vastauksensa ovat luoneet pohjan tälle raportille.



2. Tiivistelmä

O

K-opintokeskuksessa heräsi vuonna 2008 tarve saada tietää opintokeskuksen
alaisuudessa toimivien opintokerhojen ohjaajien ajatuksista, jotta opintokeskus voisi arvioida ja kehittää opintokerhotoimintaa. Marraskuussa 2008 toteutettiin kysely, johon vastasi 169 kerhonohjaajaa.
Arvioinnissa haluttiin saada tietoa ohjaajista itsestään sekä koota heidän ajatuksiaan kerhotoiminnasta, toiminnassa oppimisesta ja opintokerhotoiminnan pedagogisista kysymyksistä. Lisäksi haluttiin selvittää ja arvioida ohjaajien suhdetta
opintokeskukseen.
Keskiverto kerhonohjaaja on yli 50-vuotias hyvin koulutettu nainen. Hän on
usein ollut mukana toiminnassa jo joitain vuosia, mutta harvemmin kuitenkaan yli
11 vuotta. Hän kokee itsensä useimmin vertaiseksi muiden kerholaisten kanssa, ei
asiantuntijaksi.
Kyselyyn vastanneet ohjaajat kokevat, että toiminnassa on helpointa ohjata ihmisiä ”ihmissuhdejohtamisen” kannalta eli saada heidät toimimaan yhdessä joustavasti ja mukavasti, mutta heidän pedagoginen ohjaamisensa koetaan haastavaksi.
Tämä seuraa siitä, että pedagogiset kysymykset koetaan opintokerhoissa erityisen
tärkeiksi.
Ohjaajien mielestä onnistunut ryhmätoiminta sekä ryhmän kannustavuus ja yhteishenki ruokkivat laadukasta oppimista, joka taas motivoi ryhmää ja sen jäseniä.
Opintokerhossa voidaan helposti saada aikaan positiivinen oppimisen ja viihtymisen ”kierre”. Yksilölle ryhmässä oppimisen koetaan olevan yksin opiskelua laadukkaampaa, syvällisempää, säännöllisempää ja avartavampaa.
Vastaajat korostivat myös yksilöiden huomioimista: ihmiset oppivat eri tavoin
ja ovat muutenkin esimerkiksi luonteeltaan erilaisia. Hyvä ohjaaja pitääkin huolta
paitsi kaikkien oppimisesta myös siitä, että hiljaisemmatkin ryhmäläiset saavat äänensä kuuluviin.
Opintokeskuksen ja ohjaajan välinen suhde koettiin tässä kyselyssä lähinnä taloudellis-hallinnolliseksi, eikä vastaajilla ollut erityisiä toiveita tilanteen muuttamiseksi. Ainoa selkeä toive oli vertaisuuden lisääminen ohjaajien välille: toivottiin tapaamisia, mahdollisuuksia pitää yhteyttä muihin opintokerhoihin sekä esimerkiksi
verkossa toimivia ideapankkeja.
Tärkeimmät arvioinnista esiin nousevat toimenpiteet koskevat kerhojen toimintaedellytysten päivittämistä niin, että nuorempia ohjaajia saataisiin mukaan.
Esimerkiksi verkkokerhojen toimintaa tulisi kehittää. Hallinnollisen joustavuuden
lisääminen ja vertaisuuden mahdollistaminen ovat myös tärkeitä kysymyksiä. Pedagogisen ja ryhmätyöosaamisen kehittämistä opintokeskus ei pysty tekemään yksin,
vaan siihen kaivataan myös jäsenjärjestöjen panosta.



3. Arvioinnin lähtökohdat

O

K-opintokeskus toteuttaa opintokerhojen ja opintojaksojen lakisääteiset arvioinnit vuosittain, mutta näistä saatava tieto ei ole ollut riittävää kerhonohjaajien työn tukemiseksi. Tällä hetkellä opintokeskus ei kuitenkaan itse kouluta ohjaajia muuten kuin tarjoamalla vuosittaiset info-tilaisuudet, jotka keskittyvät kerhojen
vetämiseen liittyviin käytännön kysymyksiin.
Näin ollen ohjaajien ja opintokeskuksen välinen yhteys on nykyisellään kovin
ohut. Jos ohjaaja osaa täyttää hallinnolliset lomakkeet oikein, hänellä ei välttämättä ole minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta opintokeskukseen. ”Jos on jotain
ongelmaa, niin silloin otetaan yhteyttä ja syksyisin on OK-infot, joissa tapaa murtoosan ohjaajista.” (sähköpostikeskustelu Liisa Leskisen kanssa 14.5.2009.)
Lisäksi opintokerhotoiminta vaatii uudistamista, jolloin kerhojen nykytilanteesta
ja niiden toimintaan liittyvistä pedagogisista kysymyksistä on tärkeää saada tietoa.
Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, millaisia OK:n opintokerhojen ohjaajat
ovat ja mikä on heidän suhteensa kerhotoiminnan ohjaamiseen ja pedagogiikkaan.
Tiedon tarve on lähinnä sisäinen eli sen avulla kehitetään opintokeskuksen omaa
toimintaa.
Näistä lähtökohdista voitiin laatia varsinaiset arviointikysymykset:
1. Keitä kerhonohjaajat olivat vuonna 2008?
(kyselylomakkeen kysymykset 1–7, 11; ks. Liite 1)
2. Millaiseksi opintokerhojen ohjaajat kokevat kerhonsa työskentelyn?
(kysymykset 8, 13–15)
3. Millainen käsitys ohjaajilla on opintokerhon pedagogiikasta sekä
ohjaajuuden että oppimisen kannalta? (kysymykset 9–10, 12)
4. Miten ohjaajat kokevat opintokeskukselta saamansa tuen?
(kysymykset 16–17)
Arviointi toteutettiin seuraavasti:
Kerhonohjaajille lähetettiin WPol-järjestelmää käyttäen sähköpostikysely. Kysely
käynnistettiin 30.10.2008 ja arkistoitiin 28.11.2008. Vastaamattomille lähetettiin
muistutus 5.11.2008. Kyselyn toteutti Matti Rautavirta OK-opintokeskuksesta. Lomake löytyy tämän raportin liitteenä.
Vastaajiksi valittiin kaikki ohjaajat, jotka olivat valtionapuhakemusten tietojen
perusteella ohjanneet opintokerhoa vuonna 2008 ja joilla oli sähköpostiosoite. Näitä oli 316 henkilöä perusjoukosta, jonka suuruus oli 448 ohjaajaa tai yhteyshenkilöä. Tästä joukosta jäivät pois useaan kertaan toistuneiden ohjaajien yhteystiedot
(jokainen sai kyselyn vain kerran) sekä ohjaajat, joilla ei ollut sähköpostiosoitetta.
On syytä huomata, että osalla kerhoista on ns. yhteyshenkilö, joka ei ole kerhon
varsinainen ohjaaja. Tätä ei kuitenkaan huomioitu vastaajien valinnassa, vaan he
ovat olleet samassa asemassa kuin varsinaiset ohjaajat ja vastanneet mikäli ovat katsoneet siihen kykenevänsä.
Kysely lähetettiin siis 316 ohjaajalle, joista 169 vastasi. Vastausprosentti 53,5.
Kyselyn avasi lisäksi 37 vastaajaa, mutta he eivät lähettäneet vastauksiaan. Noin 20
sähköpostiosoitteista osoittautui joko virheellisiksi tai vanhentuneiksi. Joissain tapauksissa listalla oli yhdyshenkilönä kerhon edellinen ohjaaja, joka ei enää vetänyt
kerhoa.



Vastaukset on esitetty tässä raportissa varsin perusteellisesti, koska opintokeskuksen tarve saada tietoa on suuri. Tämä on myös ohjannut sitä tapaa, jolla arviointi
on toteutettu: tässä arvioinnissa ei mitata toiminnan laatua, joten ennalta asetettuja kriteereitäkään ei ole esitetty. Tarkoitus on kerätä tarpeellinen määrä tietoa,
jonka avulla opintokeskuksen ja opintokerhojen toimintaa voidaan kehittää.
Kyselystä saatua aineistoa on täydennetty OK-opintokeskuksen työntekijöiden
kanssa käydyillä keskusteluilla. Liisa Leskisen kanssa käydyn keskustelun muistio
löytyy liitteestä 2 ja Tiia Herlevin ja Tanja Malkin kanssa käydyn keskustelun muistio liitteestä 3.
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4. Tulosten yleinen esittely

T

ässä luvussa esitellään tuloksia yleisellä tasolla koskien kaikkia vastaajia. Luvussa 5 vastaajat jaetaan eri ominaisuuksiensa mukaisesti ryhmiin, joiden välisiä
eroja tarkastellaan. Vertailun tarkoituksena on muun muassa pohtia, tarvitsevatko
erilaiset opintokerhojen ohjaajat eriytettyjä palveluita opintokeskukselta.
Tulokset esitellään seuraavaksi arviointikysymysten mukaisesti.

4.1. Keitä kerhonohjaajat olivat vuonna 2008?
On hyödyllistä tietää, millaisesta ryhmästä puhutaan, kun puhutaan opintokerhojen
ohjaajista. Tällä kertaa kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikää, koulutustaustaa, ohjaajakokemuksen kestoa ja kokemusta siitä oliko hän vertais- vai asiantuntijaohjaaja.
18 %
nainen
mies
82 %
Kuvio 1. Vastaajien sukupuoli
Tähän kyselyyn vastanneista ohjaajista 82 % (n=138) oli naisia. Miehiä oli vain
18 % (n=31). OK-opintokeskuksen vuoden 2008 toimintakertomuksessa jäsenjärjestöjen opintokerhotoimintaan osallistuneista kuitenkin 27 % oli miehiä, joka viittaa siihen, että joko naiset ovat vastanneet tähän kyselyyn miehiä innokkaammin
(tai heitä on osunut otokseen suhteessa enemmän) tai miehet osallistuvat naisten
vetämiin kerhoihin.
Osittain tämä tulos heijastaa OK-opintokeskuksen jäsenistöä: Suomessa järjestötoiminta on varsin voimakkaasti sukupuolittunutta (ks. Helander 2001) ja sosiaalija terveysjärjestöjen suuri osuus OK:n jäsenistöstä on varmasti taustalla siinä, että
kerhojen ohjaajista niin suuri osa on naisia. Sukupuolta ei kuitenkaan ole valittu
vertailukohdaksi, koska sillä ei aiempien selvitysten perusteella ole ilmeisesti kovin
suurta vaikutusta opintokerhossa oppimiseen tai toimimiseen (esim. Fields 2005).
Nuorin vastaaja oli 21-vuotias ja vanhin 78-vuotias. Ohjaajien iän keskiarvo tässä
kyselyssä oli 56 vuotta. Myöhempää vertailua varten vastaajat on jaettu iän mukaan
seuraaviin neljään ryhmään:
– 35-vuotiaat
8%
36–50-vuotiaat 20 %
51–65-vuotiaat 51 %
66+ -vuotiaat
21 %

(n=13)
(n=33)
(n=85)
(n=36)

Ikäjakaumasta voidaan päätellä kerhon ohjaamisen kiinnostavan eniten keskiikäisiä. OK:ssa on myös järjestöjä, joiden opintokerhomaiseen toimintaan osallistuu myös runsaasti nuoria, mutta toiminta on toistaiseksi vapaan sivistystyön lain
ulkopuolella. Nuoria aikuisia on opintokerhojen vetäjinä ja ehkä myös toiminnassa
mukana kuitenkin varsin vähän, jos tätä kyselyä voidaan pitää edustavana.
Vastaajien koulutustaustaa ei myöskään valittu vertailukohdaksi, mutta se nousee vertailuissa kuitenkin esiin suhteessa ohjaajan ikään ja rooliin opintokerhossa.
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Vastaajien koulutustausta vaihteli seuraavasti:

Vastaajan koulutustausta

%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

perusaste

toinen aste

korkea-aste

Kuvio 2. Vastaajien koulutustausta
Kuten yllä olevasta kuviosta käy ilmi, korkea-asteen koulutuksen (yliopisto, AMK)
saaneet olivat suurin vastaajaryhmä – heidän osuutensa vastaajista on 47 % (n=80).
Toisen asteen (lukio. ammattikoulu) koulutuksen suorittaneita oli vastaajissa 41%
(n=69). Pelkän peruskoulutuksen suorittaneita oli vastaajista vain 12 % (n=20).
Kuten myöhemmin huomataan, pelkän perusasteen suorittaneita ei nuoremmissa
vastaajaryhmissä ole lainkaan, mikä todennäköisesti kuvastaa yleisen koulutustason nousua Suomessa. Toisaalta tulos kuvastaa myös ymmärrystä siitä, että muun
aikuiskasvatukseen osallistumisen tavoin myös järjestötoiminnassa oppiminen on
luonteeltaan kasautuvaa eli korkeasti koulutetut osallistuvat ja hyötyvät siitä eniten
(Fields 2006).
Miesten joukossa pelkästään perusasteen suorittaneiden osuus on tässä aineistossa hieman suurempi (23 %) kuin naisten joukossa (9 %).
Ohjaajiin liittyviä pedagogisia taustatekijöitä ovat tässä arvioinnissa ohjaajauran
kesto, ohjaajan tehtäviinsä saama koulutus sekä hänen kokemuksensa siitä, onko
hän vertais- vai asiantuntijaohjaaja.
Ohjaajaurien keston mukaan vastaajat voitiin luokitella seuraavasti:
Ohjaajauran kesto
1–3 vuotta
4–10 vuotta
11 v. tai enemmän

vastaajien lkm
69
70
30

%
41 %
41 %
18 %

Taulukko 1. Vastaajat ohjaajauran keston mukaan
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1–3 ja 4–10 vuotta kerhoa ohjanneiden ryhmät ovat tässä kyselyssä yhtä suuret,
kun taas pitkään, 11 vuotta tai yli, ohjanneita on joukossa vähän, vain 18 %. Tämä
vertailu otetaan myös myöhemmin käyttöön, koska ohjaajauran kestolla on vaikutusta mm. käsityksiin opintokerhomaisessa ryhmässä oppimisesta (esim. Andersson 2001).

4. Tulosten yleinen esittely

Vastaajista 37 % (n=62) oli osallistunut opintokerhon ohjaajille tarkoitettuun
koulutukseen. Kysymykseen siitä, missä vastaaja oli kouluttautunut, vastaukset jakautuivat seuraavasti:
OK:n järjestämä koulutus (17 kpl), OK-infot (17), oma järjestö (16), työn/opintojen kautta (4), muu opintokeskus (3), itseopiskelu (2), muu vastaus (joista ei pystynyt erittelemään koulutusta tai sen järjestäjää) (11), eos/ei muista (3). Lisäksi kaksi
vastaajaa puhui ”opintotukikeskuksesta”, jolla he todennäköisesti tarkoittivat OKopintokeskusta.
Jotta tästä kysymyksestä olisi saatu enemmän irti, sen olisi voinut muotoilla toisin. Nyt saatiin varsin epämääräisiä vastauksia, joiden informaatioarvo ei välttämättä ole kovin suuri.
59 % vastaajista (100 kpl) oli ohjannut yhden yhdistyksen tai muun ryhmän kerhoja, 21 % (35) kahden ja 8 % (13) kolmen. Tätä useamman yhdistyksen kerhoja
oli ohjannut harva, joskin yksi vastaaja ilmoitti ohjanneensa jopa 20 yhdistyksen
kerhoja.
Vastaajista 124 (74 % vastanneista) koki olevansa vertaisohjaaja eli tasavertaisessa asemassa muiden kanssa, ”kuin kuka tahansa ryhmäläinen”. 43 ohjaajaa (26
% vastanneista) piti itseään asiantuntijaohjaajana. Kuten myöhemmin käy ilmi, ohjaajan roolilla on jonkin verran vaikutusta kokemuksiin ohjaamisesta ja nämä kaksi
ryhmää poikkeavat toisistaan jonkin verran. Miesten joukossa oli hieman enemmän
vertaisohjaajaksi itsensä mieltäviä (77 %), kun taas naisista hieman pienempi osa,
73 %, koki olevansa vertaisohjaajia.
Jos näiden tietojen perusteella vastaisi kysymykseen, kuka kerhonohjaaja on,
vastaus olisi, että hän on hyvin koulutettu keski-ikäinen nainen, joka on ohjannut
kerhoa n. 3–5 vuotta ja joka kokee oman roolinsa kerhon sisällä tasavertaiseksi muiden kerholaisten kanssa. Kerhoja on kuitenkin monenlaisia, kuten järjestöjäkin, jolloin on todennäköistä, että näin löydetty ”keskiverto-ohjaaja” ei ainakaan kaikissa
järjestöissä vastaa todellisuutta.
OK:n tukemien opintokerhojen tyypillinen ohjaaja on myös lähellä tyypillistä aikuiskoulutukseen osallistujaa: erityisesti opintokerhon kaltaiseen non-formaaliin
opintotoimintaan naiset osallistuvat Suomessa selkeästi miehiä enemmän. Lisäksi
koulutustaso vaikuttaa osallistumiseen. Sen sijaan tämän kyselyn vastaajien ikä ei
vastaa yleistä käsitystä aikuiskoulutukseen osallistumisesta: OK:n tukemien opintokerhojen ohjaajista koostuvaa vastaajajoukkoa dominoivat 50–64-vuotiaat, joista
kuitenkin yleisesti aikuiskoulutukseen osallistui vuoden 2006 aikuiskoulutustutkimuksen mukaan vain 37 %, kun taas 25 ja 45 ikävuoden välillä osallistumisaste on
n. 60 prosentin luokkaa (Tilastokeskus 2009) – tämä ryhmä taas oli käsillä olevassa
aineistossa aliedustettu.
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4.2. Millaiseksi opintokerhojen ohjaajat kokevat
kerhonsa työskentelyn?
Opintokerhon työskentelyä selvitettiin muutaman numeerisen ja avokysymyksen
avulla.
Numeeristen kysymysten avulla valotettiin kerholaisten osallistumista, tavoitteiden saavuttamista sekä ohjaajien tyytyväisyyttä kerhon sisältöön ja kokoontumistilaan. Näihin kysymyksiin vastattiin valitsemalla lähinnä omaa käsitystä oleva
vaihtoehto asteikolla 1 (hyvin paljon) – 5 (ei lainkaan). Vastaukset jakautuivat seuraavasti:

VÄITTÄMÄ

1
hyvin
paljon

2
paljon

3
jonkin
verran

4
vähän

5
ei lainkaan

keskiarvo ja
mediaani

Opintokerhoon osallistuminen edellytti
kerholaisilta ennakkotietoja ja -taitoja.
(N=167)

4,2%
(7)

14,4%
(24)

32,9%
(55)

21,6%
(36)

26,9%
(45)

3,5
3

Kerholaiset osallistuivat op.kerhon tavoitteen
määrittelyyn ja sisällön suunnitteluun. (N=166)

15,7%
(26)

29,5%
(49)

27,1%
(45)

21,7%
(36)

6%
(10)

2,7
3

Opintokerhon tavoite toteutui.
(N=168)

44,6%
(75)

41%
(69)

3,6%
(6)

5,4%
(9)

5,4%
(9)

1,9
2

Olen tyytyväinen opintokerhon sisältöön.
(N=168)

36,9%
(62)

49,4%
(83)

3,6%
(6)

5,9%
(10)

4,2%
(7)

1,9
2

38%
(63)

35,5%
(59)

12,7%
(21)

7,8%
(13)

6%
(19)

2,1
2

Olen tyytyväinen opintokerhon
kokoontumispaikkaan.
(N=166)

Taulukko 2. Vastaajien mielipiteitä kerhon organisoimisesta
Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että opintokerhoon liittymisen kynnys on
varsin matala. Alle viidesosa vastaajista (yht. 19 %) oli sitä mieltä, että kerhoon osallistuminen vaati paljon tai erittäin paljon ennakkotietämystä. Tyypillisin vastaus
tähän kysymykseen oli vaihtoehto ”jonkin verran”, ja lähes puolet vastaajista (49 %
yhteensä) oli sitä mieltä, että ennakkotietoja ei tarvita lainkaan tai vain vähän.
Kysymys siitä, kuinka paljon kerholaiset osallistuivat opintokerhonsa yhteisen
tavoitteesta ja sisällöistä päättämiseen osoitti, että yli puolessa kerhoista he ovat
mukana jonkin verran tai paljon. Lisäksi lähes 16 % vastaajista ilmoitti heidän osallistuvan erittäin paljon. Vastausten keskiarvo, 2,7, oli lähimpänä vaihtoehtoa ”jonkin verran”. On kuitenkin myös huomattava, että lähes kolmasosa vastaajista arvioi,
että kerholaiset osallistuvat vähän tai ei lainkaan. Eräs opintokerhon menestystekijöistä on se, että kaikki osallistuvat alusta asti kerhon toimintaan (Opintokeskus
Kansalaisfoorumi jne. 2004), jolloin on erittäin tärkeää, että kaikki olisivat myös
päätöksenteossa mukana edes jonkin verran. Brittiläinen kasvatustieteilijä Peter
Jarvis (1985) on sanonut, että aikuisena opinnolliseen toimintaan osallistuvat ihmiset ovat ensin havainneet henkilökohtaisen oppimistarpeen ja tehneet sen perusteella osallistumispäätöksensä. Tällöin he myös kykenevät osallistumaan omaa
oppimistaan koskevaan päätöksentekoon. Opintokeskuksen olisi hyvä opastaa
opintokerhojen ohjaajia tukemaan kerholaisia päätöksenteossa.
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4. Tulosten yleinen esittely

Opintokerho on tavoitteellista opintotoimintaa. Siispä on ilahduttavaa huomata,
että yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että opintokerhon tavoite toteutui ja että
he ovat tyytyväisiä kerhon sisältöön. Tässä luvussa esitellään joitakin syitä tälle
menestykselle. Myös kerhon kokoontumispaikkaan ollaan varsin tyytyväisiä (75 %
vastaajista on valitsi vaihtoehdon ”paljon” tai ”erittäin paljon” kuvatakseen tyytyväisyytensä astetta). On kuitenkin huomattava, että myöhemmin esitellyissä avovastauksissa kokoontumistilan mainitsi erikseen viisi vastaajaa haastavana tekijänä
kerhon toiminnan organisoimisessa.
***
Kerhon työskentely sisältää sekä haastavia että helpommiksi koettuja asioita. Seuraavaksi esitellään ja analysoidaan sitä, mitkä asiat ohjaajat ovat kokeneet helpoiksi,
haastaviksi ja tärkeiksi.
Kysymykset esitettiin lomakkeissa avoimina, jolloin vastaajat ovat voineet vastata niihin oman mielipiteensä mukaisesti. Vastaukset on koodattu teemoittain siten,
että jokaisesta vastauksesta on poimittu kaikki niissä mainitut eri teemat. Yksittäisessä vastauksessa esiintyi kaikkien kysymysten kohdalla 1-5 teemaa, useimmin
yksi tai kaksi.
Teemoja tarkastellessa kävi ilmi, että ne muodostavat neljä ryhmää: 1) kerhon
rutiineihin liittyvät teemat; 2) ihmisiin (yksilö tai ryhmä) liittyvä teemat; 3) oppimiseen, pedagogiaan ja ohjaajuuteen liittyvät teemat ja 4) muut (tämä sisältää myös
eos-vastaukset). Useissa vastauksissa mainittiin yhtäaikaisesti monen pääteeman
alle luokiteltuja asioita. Pääluokkien muodostaminen ei ollut aivan yksinkertaista,
koska jotkut teemat olisivat sopineet useampaan luokkaan. Kunkin kysymyksen ja
luokan kohdalla on perusteltu, miksi jotkut vaikeammin luokitellut teemat on sijoiteltu mihinkin luokkaan. Kunkin kysymyksen kohdalla edetään luokka kerrallaan.
Luokassa muut esiintyneitä mainintoja ei analysoida erikseen, koska ne olivat joko
epäselviä, epärelevantteja tai ”en osaa sanoa/ei mikään” -vastauksia (joita oli tässä
luokassa suurin osa). Myös kuhunkin luokkaan vastauksen antaneiden määrä on
ilmoitettu.
Vastaajat on nimetty heidän juoksevan numerointinsa sekä sukupuolen mukaan
(esim. vastaaja no. 64, nainen, on merkitty koodilla 64N). Näin vastaajat pystytään
jäljittämään, mutta heidän nimettömyytensä säilyy.

Mikä tämän kerhon ohjaamisessa oli helpointa?
Tämän kysymyksen kohdalla koodattiin yhteensä 261 mainintaa erilaisista teemoista. Kun puhutaan vapaaehtoisuuteen liittyvästä toiminnasta, kaikkein yleisimmin
mainittiin osallistujien motivointi tai motivoituminen helppona asiana. Vastaukset
jakautuivat pääluokittain seuraavasti: rutiinit 20,5 % (n=54, 40 vastaajaa), ihmisiin
liittyvät 29,9 % (n=78, 72 vastaajaa), pedagogiset/ohjaajaan liittyvät 44,4 % (n=116,
83 vastaajaa) ja muut 5,0 % (n=13, 13 vastaajaa). Kuten tästä huomataan, yksittäiset vastaajat ovat saattaneet mainita useitakin samaan luokkaan kuuluvia teemoja.
Opintokerho-ohjaajat ovat harvemmin kasvatusalan ammattilaisia, eikä usealla
ole takanaan edes lyhyttä ohjaajakoulutusta, joten on ilahduttavaa huomata, että
kasvatukselliset teemat on koettu useimmin helppoina. Tämän voidaan tulkita kuvastavan opintokerhossa toimimisen matalaa kynnystä: kuten Andersson (2001)
on todennut, opintokerho-ohjaaja ei ole perinteinen opettaja, vaan ”opettaminen”
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opintokerhossa on ennemminkin neuvomista, näkökulmien yhteen sovittamista
jne. Tällaisia taitoja voi helposti olla kenellä tahansa.

”

Opetusmateriaalit
saatiin valmiina
keskusjärjestöltä.
Kerhotila ja aika
olivat helppoja varata.
Kerholaiset kantoivat
yleensä hyvin yhdessä
vastuuta opiskelusta.

Luokittain tarkasteltuina teemat näyttivät seuraavanlaisilta:
1. Rutiineihin liittyvät teemat (yht. 54 mainintaa)
Käytännön rutiinien (esim. osallistujalomakkeet) hoitaminen (15 mainintaa), aikatauluttaminen (9), suunnittelu (7), tilojen löytäminen/käyttö (5), tehtävien/vastuun
jakaminen (5), käytännön toteutus kokonaisuutena (4), yhteydet opintokeskukseen
(4), ryhmän perustaminen/koollekutsuminen (3), yleinen sujuvuus/joustavuus käytännöissä (2).
Yllä esitellyistä teemoista vastuun jakaminen olisi sopinut joiltain osin myös pedagogiseksi teemaksi, mutta koska se liitettiin vastaajien esimerkeissä useimmin
käytännön toimintaan, se on otettu mukaan tähän luokkaan. Suunnittelu piti samaten sisällään myös pedagogisen suunnittelun, mutta koska se on myös erityisesti
yhteydessä kerhon käytäntöjen organisoimiseen, se on mainittu tässä kohdassa.
Useimmin mainittu teema oli paperisodan hoitaminen, joka on toisaalta koettu
myös haastavaksi ja aikaa vieväksi. Tähän teemaan liittyvät vastaukset olivat varsin
yksiselitteisiä. Aikatauluttamisen teema sisälsi vastauksia, joissa puhuttiin aikataulun suunnittelusta ja kerhon mahdollisuudesta määritellä itse omat aikataulunsa,
josta johtuen aikataulussa myös pysytään. Tilojen käytön helppous liittyi vastauksissa ennen kaikkea niiden käyttökelpoisuuteen ja helppoon saavutettavuuteen
– yhdessä vastauksessa iloittiin myös ryhmän vapaudesta valita itse opiskeluun kulloinkin parhaiten sopiva paikka.
Seuraavaksi esitellään muutama kommentti, jossa rutiinien helppous korostuu:
”Opetusmateriaalit saatiin valmiina keskusjärjestöltä. Kerhotila ja aika olivat helppoja varata. Kerholaiset kantoivat yleensä hyvin yhdessä vastuuta opiskelusta.” (64N)
”Kokoonkutsuminen, työskentely kerholaisten kanssa kerhoilloissa, yhteydenpito OKkeskukseen, toimiminen yhteyshenkilönä. Ei lainkaan vaikeaa.” (54N)
”Hyvä porukka. -Kerho voi itse määrätä milloin kokoontuu. -Kerho voi itse määrätä
missä kokoontuu. -Kerho voi itse määrätä mitä haluaa opiskella. -Kerho voi itse määritellä
tavoitteet-” (10M)
Joistain vastauksista kävi ilmi myös, että rutiinit tukevat oppimista, jolloin niitä
ei tule väheksyä. On myös huomattava, että suuri osa ohjaajista toimii tehtävässään
vapaaehtoispohjalta, jolloin toimivat rutiinit säästävät heidän aikaansa. Jos ohjaajan rutiinit nielevät liian paljon aikaa, ohjaajia on vaikeaa rekrytoida.
2. Ihmisiin liittyvät teemat

Osallistujien/ryhmän aktiivisuus (14), ryhmän sisäinen tasa-arvo/demokratia (10), vuorovaikutus (10), osallisuus ryhmässä (7), ilmapiiri (7), tutun
ryhmän tuomat edut (7), yhteishenki (7), kokemusten jne. jakaminen (6),
sitoutuminen/sitouttaminen (5), verkostojen luonti/ylläpito (2), ryhmäytyminen/tutustuminen (2), ryhmäläisten kiitollisuus (1).
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Tämän pääluokan kohdalla oli hetkittäin vaikeaa arvioida, johtuiko mainittujen
asioiden helppous osallistujista, vai oliko ohjaajan ja ryhmän toiminnalla vaikutusta

4. Tulosten yleinen esittely

siihen. Aktiivisuus ja sitoutuminen olivat tällaisia – opintokerhoon tulee varmasti
jo valmiiksi aktiivisia ihmisiä, mutta mukavassa ryhmässä toimiminen voi aktivoida
heitä entisestään. Lisäksi luokitellut teemat usein sivusivat ja muistuttivat toisiaan
(esim. ilmapiiri ja yhteishenki ovat ryhmätoiminnassa vahvasti sidoksissa toisiinsa),
mutta tässä arvioinnissa on haluttu myös nostaa esiin teemojen monimuotoisuutta,
jolloin ne haluttiin koodata erikseen.
Ohjaajalle ryhmätyö- tai ihmissuhdetaidot ovat erityisen tärkeitä riippumatta
siitä, onko hän kerhossa vertais- tai asiantuntijaohjaajana (keskustelu Liisa Leskisen kanssa 23.3.2009). Reilu kolmasosa (72) vastaajista piti tässä aineistossa näitä
asioita helppoina kerhon ohjaamisessa. Nämä ovat kuitenkin taitoja, joita erilaisissa
vapaaehtoistehtävissä toimivat ohjaajat usein kaipaavat lisää, kuten on käynyt ilmi
esimerkiksi aiemmissa OK:n piirissä tuotetuissa arvioinneissa. Kuten edellä mainittiin, osassa vastauksista helppous johtui vastaajan mielestä myös ryhmäläisistä
itsestään, kuten tästä esimerkistä käy ilmi:

”

Osanottajien
innokkuus helpottaa
tuntien laatimista.
Kun on kokemusta
vertaisohjaajana tuntien
valmistelu ei vie enää
niin paljon aikaa. Kun
pitää itsensä ajan tasalla,
osallistuu koulutuksiin
ja tapahtumiin, voi
viestiä enemmän asioista
eteenpäin.

”Osanottajien innokkuus helpottaa tuntien laatimista. Kun on kokemusta vertaisohjaajana tuntien valmistelu ei vie enää niin paljon aikaa. Kun pitää itsensä ajan tasalla,
osallistuu koulutuksiin ja tapahtumiin, voi viestiä enemmän asioista eteenpäin.” (50N)
Opintokerhon kaltaiselle itseohjautuvalle ryhmälle on kuitenkin tärkeää, että
osallisuuden, tasaveroisuuden ja demokratian sekä yhteishengen kaltaiset asiat ovat
helppoja ja mielekkäitä saada toimimaan kerhossa – moni tässä esille tullut seikka
on myös muiden opintokeskusten kerhoissa koettu hyvän kerhon tunnusmerkeiksi
(Opintokeskus Kansalaisfoorumi jne. 2004). On toki muistettava, että ohjaaja voi
omalla toiminnallaan myös haitata hyvän työskentelyilmapiirin syntymistä. Näin
ollen voidaan olettaa, että iso osa tähän arviointiin osallistuneista vastaajista on
tehnyt paljon pohjatyötä saadakseen nämä seikat tuntumaan helpoilta. Opintokerhosta tulee osittain tavoitteellisuutensa ja osittain ihmisläheisyytensä takia helposti
jäseniä ylläpitävä ”liima”, kuten alla olevista vastauksista käy ilmi:
”Ryhmän motivaatio ja yhteenkuuluvaisuus. Ryhmäläiset kun tutustuvat toisiinsa eivät halua jäädä pois kerhosta. Ohjelman valinta.” (80N)
”Kerholaisia on helppo ohjata, kuuntelevat, ovat hyvin ystävällisiä, yhteistyöhaluisia,
ahkeria (hyvin vähän poissaoloja).” (148N)
”Kaikki osallistujat kiinnostuneita asiasta, yhteinen päämäärä kannustaa, oppimateriaali valmiina.” (30M)
”Kerholaiset ovat ahkeria. Keskustelu asioista helppoa. Ottavat ihanteellisesti osaa
kaikkeen. Olemme kuin yksi perhe. Toinen toistaan auttavat, kukaan ei ajattele vain ja
ainoastaan itseään.” (161N)
On joka tapauksessa hyvä muistaa, että yli puolet vastaajista ei listannut inhimillisen toiminnan ohjausta helpoksi ja kuten alla myöhemmin osoitetaan, se on
koettu myös vaikeudeksi. On kuitenkin myös huomattava, että kun ihmissuhdeasiat
ja ryhmädynamiikka toimivat kerhossa hyvin, se johtaa siihen, että myös opiskelu
on mielekkäämpää ja tavoitteisiin päästään.
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3. Pedagogiset/ohjaajaan liittyvät teemat
Motivointi/motivoituminen/innostaminen (34), oppimiseen/opiskeluun liittyvät
asiat (12), oppimateriaalien hyödyntäminen (10), asiantuntijoiden hyödyntäminen
(10), opiskelun omaehtoisuus/ryhmän itseohjautuvuus (9), aiheen valinta (6), tavoitteellisuuden varmistaminen (5), kokemuksen kautta kaikki on helpompaa (5),
ohjaajan ja ryhmän taitojen yhteensovittaminen (3), ohjaajuus (3), säännöllisyys
(3), ohjeiden antaminen (2), koulutuksen sovittaminen ryhmäkokoon (2), tiedon
jakaminen (2), systemaattisuus (2), palautteen hyödyntäminen (2), havainnollistaminen, oppimisen kollektiivisuus, tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppimisen tukena, aiemman toiminnan hyödyntäminen, opintokäynnit, asioiden soveltaminen
käytäntöön (1 kutakin).
Yllä mainituista teemoista useimmin esille noussut motivaatio olisi sopinut myös
ihmisten toimintaan liittyvään luokkaan, mutta koska vastauksissa motivaatio liitettiin nimenomaan oppimiseen, se on tässä ryhmässä. Tätä valintaa tukee seuraava
esimerkki:
”Opiskelijat olivat innostuneita ja kiinnostuneita opiskeluun. opiskelu aiheet olivat ennalta suunniteltuja.” (40N)
Noin puolet vastaajista (83 kpl) oli maininnut pedagogiseen tai ohjaukselliseen
puoleen liittyviä asioita helppoina. Opiskelun omaehtoisuudesta syntyy motivaatio
ja halu oppia, samoin hyvä opiskelumotivaatio myös ruokkii ryhmähenkeä, eikä pelkästään päinvastoin. Toisin kuin muissa vapaan sivistystyön toiminnoissa, opintokerhoissa ryhmä itse määrittelee oman ohjelmansa ja tavoitteensa (keskustelu Liisa
Leskisen kanssa 23.3.2009), mikä näkyy selkeästi motivoitumisena, itseohjautuvuutena ja toisaalta edellisessä luokassa sitoutumisena.
Oppimiseen ja opiskeluun liittyvät asiat olivat tässä analyysissa aika monenlaisia, yleensä oppimisen sisältöön liittyviä (esim. uusien laulujen opettelu mainittiin
usein helpoksi asiaksi, koska osallistujien joukossa oli useita kuorojen yhteydessä
toimivien opintokerhojen ohjaajia).
Osalla järjestöillä on valmiita oppimateriaaleja, joita kerhot voivat käyttää. Monet ohjaajat kokevat ne erittäin hyödyllisiksi. Osa pidempään toimineista ohjaajista
mainitsi opintokeskukselta saatavaa tukea koskeva kysymyksen yhteydessä, että he
ovat aikanaan saaneet OK:lta ryhmän ohjaamiseen liittyviä materiaaleja, joista on
heille ollut hyötyä.
Opintokerhon työ on tavoitteellista toimintaa, joten arvioinnin kannalta on varmasti rohkaisevaa, että tavoitteellisuus, säännöllisyys ja systemaattisuus oli mainittu useamman kerran.
Tässä arvioinnissa on ollut oleellista selvittää, miten ohjaajat itse kokevat ohjaajuutensa (keskustelu Liisa Leskisen kanssa 23.3.2009). Helppoja aiheita etsittäessä
ohjaajuus ei varsinaisesti korostu vastauksissa, mutta useampi vastaaja on kuitenkin merkinnyt sen tai esimerkiksi ohjeiden antamisen helppona asiana. Lisäksi edellisessä pääluokassa esiin nousseet vuorovaikutukseen liittyvät maininnat ja tässä
pääluokassa olleet maininnat motivoitumisesta korostivat usein sitä, että ohjaaja
itse saa muilta ryhmältä paljon sellaista hyvää, joka auttaa jaksamaan tehtävässä:
”Uuteen innostuneet ihmiset (ilman heitä en jaksaisi) Työskentelyilmapiiri on innostava. Materiaalin saanti on helppoa. Olemme luoneet verkoston, joilta saa aina apua. Työskentelytilat ovat hyvät.” (127N)
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”

Jos aihe oli ”hyväksytty”,
ei syntynyt ristiriitoja.
Jos on ristiriitoja
herättävä aihe, syntyy
uskomattomiakin
tuloksia. Jos voidaan
käyttää asiantuntijoita,
aihe syventyy
luonnollisella tavalla ja
kiinnostus kasvaa.

Usea ohjaaja mainitsi myös kokemuksen auttavan ohjaamisessa. Aikuiskasvatuslehdessä 1/2009 on pohdiskeltu vertaisohjaajuuden problematiikkaa opintokerhoissa (Koskela 2009). Artikkelin kirjoittaneen Jani Koskelan mukaan henkilö, joka kerhossa kulloinkin alustaa, ohjaa tai hoitaa muita asioita, saa valtaa ryhmän sisältä,
jolloin osallistujien vertaisuus ikään kuin katoaa. Kokemus auttaa ohjaajaa paljon,
mutta se voi toki myös tehdä kerhosta ”epäsymmetrisen”, jolloin kokenut ohjaaja
saa paljon, jopa liikaa valtaa. Kuten myöhemmin voidaan huomata, pitkä kokemus
saattaa vaikuttaa tähän epäsymmetrisyyteen.
Tässä kyselyssä osa ohjaajista oli kokenut pitkän ohjaajakautensa myös rasittavana. Tästä huolimatta on sanottava, että moni kerholainen kuitenkin varmasti ajattelee kokeneen vetäjän olevan positiivinen asia kerhossa ja toisaalta ohjaajat ovat
yleisesti kokeneet myös työnjaon ja tasa-arvoisuuden toteutuneen kerhotoiminnassa hyvin.
Ryhmien pedagogisen toiminnan helppoutta eritelleet vastaukset olivat varsin
monimuotoisia, kuten seuraavista kommenteista käy ilmi:
”Jos aihe oli ”hyväksytty”, ei syntynyt ristiriitoja. Jos on ristiriitoja herättävä aihe, syntyy uskomattomiakin tuloksia. Jos voidaan käyttää asiantuntijoita, aihe syventyy luonnollisella tavalla ja kiinnostus kasvaa.” (124N)
”Asiantuntija on aina valmistautunut esitykseensä joten kerhon sisällöstä ei tarvitse
huolehtia. Ihmiset ovat aktiivisesti kokoontuneet.” (66N)
”Opintokerhossa on opinnollinen tavoite, mutta muuten kerhon toiminta on vapaata
ja ohjautuu osallistujien tarpeista käsin, ohjelmaa ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ryhmänä, ei opettajajohtoisesti. Esimerkiksi näyttelyvastuun jakaminen ryhmässä
on toiminut hyvin. Osallistujat ovat oppineet ottamaan itselleen sopivan kokoisia työtehtäväsiivuja.” (53N)
”Uuden ohjelmiston stemmaharjoittaminen, äänenavaus ja aikataulun laatiminen.”
(24M)
Näissä kommenteissa korostui niin opiskeltava sisältö, kuin omaehtoisuus, kommunikoinnin merkitys kuin asiantuntevien luennoitsijoidenkin merkitys. Kuten
myöhemmin käy ilmi, harvalla kerholla on kuitenkaan taloudellisesti mahdollista
käyttää ainakaan säännöllisesti asiantuntijoita koulutuksen tukena.
Kategoriaan ”muut” kuuluvat vastaukset olivat lähinnä ”en osaa sanoa” -tyyppisiä, joten niitä ei ole eritelty tässä sen lähemmin.

Mitä tai minkä koit haastavimmaksi
tämän kerhon ohjaamisessa?
On kiinnostavaa huomata, että monet teemat, jotka oli vastauksissa koettu helpoiksi, on yhtä aikaa koettu myös haastaviksi tai vaikeiksi. Esimerkiksi motivointi ja innostaminen, joka oli 34 vastaajan mielestä helppoa, oli mainittu useimmin myös
haastavimmaksi tekijäksi (20 mainintaa). Myös toinen 20 mainintaa saanut asia eli
aiheiden keksiminen oli mainittu myös helpoissa asioissa. Tämän takia ohjaajien
koulutusta ja tukitoimintoja suunniteltaessa helpoiksi koettuja asioita ei tule väheksyä.
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”

Osallistujat olivat
nuoria äitejä, joilla
elämäntilanne on
kiireinen. Vaikka
meillä oli kiinteä
kokoontumisaika,
niin silti se tuotti
vaikeuksia osallistujille
päästä kerhoon (lapset
olivat kipeitä, mies
lähti työmatkalle, oma
työpäivä venyi ym.). Yksi
haaste on, ettei kukaan
osallistujista pääse
”päällepäsmäämään”,
jolloin tunnelma ja
opiskelijoiden motiivi
katoavat.”

Vastaukset jakautuivat pääluokittain seuraavasti: rutiinit 26,7 % (n=63, 52 vastaajaa), ihmisiin liittyvät 17,6 % (n=43, 43 vastaajaa), pedagogiset/ohjaajaan liittyvät 50,6 % (n=124, 94 vastaajaa) ja muut 6,1 % (n=15, 15 vastaajaa). On huomattava, että nyt yli puolet vastaajista otti esiin pedagogiset kysymykset ja niiden
painoarvo on tämän kysymyksen yhteydessä kasvanut. Pedagogiset ja ohjaamiseen
liittyvät kysymykset koetaan siis useammin vaikeina kuin helppoina.
Ihmisten toimintaan liittyvät kysymykset taas koetaan useammin helppoina kuin
vaikeina – tämä on mielenkiintoista siinä valossa, että useissa aiemmissa OK:n tekemissä arvioinneissa osallistujat ovat nimenneet koulutustarpeikseen nimenomaan
ihmisten ja ryhmän ohjaamiseen liittyvät asiat. Rutiinit on koettu jopa haasteellisemmiksi kuin ihmisten ohjaaminen, ja ne on koettu haastaviksi huomattavasti useammin kuin helpoiksi. Kun tätä pääluokkaa tarkastellaan, voidaan huomata siihen
sisältyvän asioita, joita opintokeskus voi omalla toiminnallaan helpottaa.
1. Rutiineihin liittyvät teemat
Aikataulut (17 mainintaa), rutiinien hoito (13), rahan puute (9), ajan puute (6), tilat
(5), suunnittelu (4), vastuun/tehtävien jakaminen ja vastaanotto (4), saatavilla olevien ohjeiden vähäisyys, yhteisten pelisääntöjen selvittäminen, kerhon hallitseminen kokonaisuutena, tiedon kulku ja osallistujien rekrytointi (1 kutakin).
On mielenkiintoista huomata, että aikatauluttaminen ja käytännön rutiinien, kuten OK-lomakkeiden, hoitaminen nähdään yhtä aikaa helppona ja hankalana. Nämä
koetaan kuitenkin useammin vaikeiksi kuin helpoiksi asioiksi, jolloin on pohdittava,
mitä niille voidaan tehdä.
Paperityöt yleensä ja lomakkeiden täyttäminen sekä OK:lle raportointi mainittiin
rutiinien kohdalla usein vaikeimmiksi asioiksi. Tällaiset rutiinit kuitenkin helpottuvat sitä mukaa, kun ohjaajalle kertyy kokemusta, kuten aiemman kysymyksen kohdalla kävi ilmi. Ruotsissa tehdyn opintokerho-ohjaajia koskevan tutkimuksen (Andersson 2001) mukaan pidempään toimineet ohjaajat myös tulevat rohkeammiksi
ottamaan yhteyttä opintokeskukseen (tai Ruotsin tapauksessa sivistysjärjestöön)
ja saavat hankittua enemmän tietoa myös käytännön rutiinien hoitamiseksi. Myöhemmin tässä raportissa kerrotaan vastaajien toiveista opintokeskusta kohtaan:
niissä moni toivoo enemmän joustavuutta asiointiin ja esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia hoitaa kaikki kerhon asiat tietoverkossa.
Aikatauluttamisen hankaluus taas johtuu vastusten mukaan erityisesti kerholaisten erilaisista tarpeista, joille ohjaaja sen kummemmin kuin opintokeskuskaan tuskin voi mitään. Tietynlaisia ajanhallintaan liittyviä koulutuksia tai materiaaleja on
toki mahdollista tuottaa. Seuraavat vastaukset valottavat hieman aikatauluttamisen
ongelmia:
”Osallistujat olivat nuoria äitejä, joilla elämäntilanne on kiireinen. Vaikka meillä oli
kiinteä kokoontumisaika, niin silti se tuotti vaikeuksia osallistujille päästä kerhoon (lapset olivat kipeitä, mies lähti työmatkalle, oma työpäivä venyi ym.). Yksi haaste on, ettei
kukaan osallistujista pääse ”päällepäsmäämään”, jolloin tunnelma ja opiskelijoiden motiivi katoavat.” (86N)
”Selvityksen teko OK-lle Saada kokoontumisille mahdollisimman monille sopivat ajat.”
(110N)
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Muistakin tähän luokkaan kootuista teemoista voi havaita, että suurin osa niistä
on koettu myös helpoiksi. Kokoontumistila on hyvä esimerkki: joillakin yhdistyksillä on paremmat mahdollisuudet tarjota opintokerhoille tiloja tai niitä saadaan esimerkiksi suhteiden kautta, mutta kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia.
Rahan puute oli yhdeksän vastaajan mielestä ongelmallista: opintokeskukselta
saatava tuki koetaan liian pieneksi erityisesti silloin, jos paikalle halutaan asiantuntijoita, joilla tulee korvata vähintään matkakulut:
”Ulkopuolisten asiantuntijoiden kalleus!” (128N)
”Naurettavan vähän rahaa työskentelyyn” (164N)
Rahoituksen lisääminen opintokeskuksen puolelta voi olla ongelmallista, mutta
näitä ongelmia voidaan ratkoa muillakin tavoin: OK:ssa on esimerkiksi käynnistetty
kokeiluja, joiden avulla järjestön piiri tai yhdistys voi koordinoida yhteisesti kaikkia
kerhoja, jolloin paitsi rutiinien hoito helpottuu, niin kerhot myös voivat ehkä helpommin myös toimia yhdessä ja hankkia asiantuntijan yhteiseen tilaisuuteen, mikä
säästäisi niiden voimavaroja.

”

Miten ”eritasoisten”
kerholaisten kanssa
voitaisiin tehdä ja
askarrella niin että
kaikilla olisi tekemistä
sopivasti, eikä kukaan
kokisi olevansa syrjässä.
Joidenkin puhetulvan
purkautuminen vaatii
ohjausta, että jokainen
saa vuoronsa sekä tulisi
huomioiduksi

2. Ihmisiin liittyvät teemat
Puheenvuoron antaminen kaikille/suulaat v. hiljaiset (11), ryhmädynamiikkaan liittyvät asiat (6), ryhmän kokoon liittyvät asiat (6), ikäjakauma (6), tasapuolisuus (3),
poissaolot (3), aktivointi/passiivisuus (2), vaihtuvuus (2), ihmissuhdeongelmat (2),
osallistujien elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat (2).
Se, että tasa-arvoisuuteen perustuvassa opintokerhossa kaikki eivät saakaan ääntään kuuluviin, on tuskin kovin yllättävä tulos, koska samanlainen ilmiö voidaan
varmasti havaita missä tahansa ryhmätoiminnassa. Suuri osa opintokerhojen ohjaajista on vapaaehtoisia, eikä heillä välttämättä ole opintojen tai työn kautta saatua
oppia ja kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Kun myös ryhmädynamiikkaan liittyvät
asiat tuntuvat jonkin verran ongelmallisilta, näihin kysymyksiin liittyvä oppimateriaali voisi esimerkiksi olla ohjaajille avuksi. Muun muassa näin vastaajat kuvasivat
ryhmän toimintaan liittyviä haasteitaan:
”Miten ”eritasoisten” kerholaisten kanssa voitaisiin tehdä ja askarrella niin että kaikilla
olisi tekemistä sopivasti, eikä kukaan kokisi olevansa syrjässä. Joidenkin puhetulvan purkautuminen vaatii ohjausta, että jokainen saa vuoronsa sekä tulisi huomioiduksi.” (60N)
”1) Hiljaisempien osallistujien rohkaiseminen keskusteluun mukaan. 2) Joidenkin
osallistujien poissaolot silloin tällöin, vaikka syyt olisivatkin olleet hyväksyttäviä. Ohjaaja vain joutuu kertaamaan asioita sitten turhan paljon, etteivät poissaolijat jäisi kovasti
jälkeen muista.” (109N)
”Vapaaehtoisten johtaminen ja ihmissuhdeongelmien ratkominen.” (53N)
Monissa OK:n jäsenjärjestöjen kerhoissa osallistujilla saattaa olla sairauteen tai
vammaisuuteen liittyviä erityisrajoitteita, mutta ne eivät esiintyneet kuin muutamassa vastauksessa ongelmana, koska opintokerhotoiminta perustuu vertaisuudelle ja kerhossa ollaan ”samassa veneessä”.
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”

Ryhmän koko ja
ikäjakautuma on suuri.
Pitäisi jakaa useampaan
ryhmään, mutta aika
ei riitä ohjaamaan
useampaa ryhmää.
Osanottajat haluavat
kuitenkin olla samassa
kerhossa.

Ryhmän koko koettiin ongelmalliseksi kahdesta syystä: ryhmä oli joko liian iso
tai pieni. Koosta johtuvat ongelmat liittyvät paitsi ryhmädynamiikkaan myös pedagogiikkaan, mutta tämä teema luokiteltiin kuitenkin enemmän inhimilliseen
toimintaan liittyväksi ongelmaksi, koska vastauksissa se liittyi myös esimerkiksi ilmapiiriin ja poissaoloihin. Iso ikäjakauma koettiin myös ongelmalliseksi, koska eriikäisillä on erilaisia tarpeita ja toiveita – eräässä kerhossa osallistujien ikä vaihteli
14:stä 70:een. On kuitenkin sanottava, että eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnan
on myös sanottu olevan järjestöissä menestyksekkään kasvatustoiminnan takana
(Fields 2005), jolloin opintokerhon kaltaisessa ryhmässä kyse on oppimisen organisoinnista. Tämäkin teema siis sisältää myös pedagogisen ulottuvuuden.
”Ryhmän koko ja ikäjakautuma on suuri. Pitäisi jakaa useampaan ryhmään, mutta
aika ei riitä ohjaamaan useampaa ryhmää. Osanottajat haluavat kuitenkin olla samassa
kerhossa.” (52N)
On huomattava, että suhteellisen pieni osuus vastaajista piti yksilöiden ja ryhmän toimintaan liittyviä kysymyksiä haastavina kerhotyössä. Ihmissuhdetaidot
ovat kuitenkin tärkeitä jokaiselle kerhonohjaajalle, joten niiden kehittyminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää (keskustelu Liisa Leskisen kanssa 23.3.2009).
3. Pedagogiset/ohjaamiseen liittyvät teemat
Motivointi/innostaminen/kannustaminen (20), aiheiden löytäminen (20), ryhmän
heterogeenisuus oppimisen kannalta (16), opiskeltavan asian sisältöön liittyvät (11),
keskustelun rönsyilyn hallinta (9), tuotoksen aikaansaaminen (erityisesti erikoiskerhoissa) (7), asiantuntijoiden/ohjaajan rekrytointi (6), ohjaaminen (5), ohjaajan
kokema taidollinen riittämättömyys (4), pedagoginen monipuolisuus (3), ohjaajan
oma jaksaminen/tavoitettavuus (3), materiaalit (3), tiedonhaku (3), eri näkökulmat
(2), palautteen antaminen/vastaanottaminen (2), arviointi, asennevaikuttaminen,
sijaisten hankkiminen, haasteiden puuttuminen, menetelmien käyttö, tiedon soveltaminen käytäntöön (1 kutakin).
Motivointi tuntuu samaan aikaan olevan helppoa ja vaikeaa. Motivoinnin ja innostamisen vaikeus liittyi usean vastaajan mielestä pitkäkestoisempiin opintoihin:
miten saada kaikki ”vedettyä mukana” loppuun asti? Tämä teema olisi voinut kuulua
myös edelliseen pääluokkaan, mutta se on erityisesti opiskeluun ja oppimiseen liittyvä ongelma. Opiskelijoiden motivaatio vaihtelee, mutta vaihtelevuutta on myös
heidän aiemmassa osaamisessaan ja siinä, että osa ryhmäläisistä on ollut mukana
pidempään ja he osaavat enemmän. Seuraavat vastaukset kuvaavat osittain ryhmän
motivointiin ja heterogeenisuuteen liittyviä ongelmia:
”Löytää yhteisiä haasteita uusille kerholaisille ja useita vuosia mukana olleille.” (70N)
”Mukanaolevien kannustaminen jatkamaan (poisjääntien estäminen) koska laji on
haasteellinen. Kesken kaiken mukaan tulleiden mukaan saattaminen ja kerhon etenemissuunnitelman säilyttäminen heistä huolimatta.” (75N)
”Ryhmässäni oli hyvin monentasoisia jäseniä, joten sen huomioiminen oli ajoittain
vaikeata. Ryhmän koko paisui joskus aika isoksi (noin 15 osallistujaa), silloin kaikkien
huomioiminen oli lähes mahdotonta. Optimi ryhmänkoko olisi meidän tapauksessa < 10
henkilöä.” (159M)
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Vastaajan no. 75 vastauksesta käy ilmi myös se, että kerhon aihe on usein haasteellinen ja sisältöjen opiskelu on usein työlästä. 11 vastaajaa kiinnitti sisällön haasteellisuuteen huomiota. Osittain motivointiongelmat johtuvat vastaajien mielestä
myös löyhenevästä sitoutumisesta kerhotoimintaan:
”Opiskelijoiden sitoutuminen sata prosenttisesti tuntuu olevan nyky aikana mahdottomuus.” (141N)
Tämä ongelma on ollut havaittavissa järjestötoiminnassa jo jonkin aikaa. Kerhotoiminnassa tapahtuu muutoksia, jolloin on sallittava satunnaisempi sitoutuminen
ryhmän toimintaan ja perinteisten kokoontumisten rinnalle on kehitettävä esimerkiksi verkossa toimiva kerhoja siihen muotoon, että ne voivat saada valtionapua
(keskustelu Liisa Leskisen kanssa 23.3.2009).
Pedagogisesti tällaiset kerhot voivat kuitenkin olla ongelmallisia (Koskela 2009),
vaikka kuitenkin esimerkiksi taannoisessa kanadalaisten ammattiyhdistysaktiivien
verkko-oppimista koskevassa tutkimuksessa (Sawchuck 2003) havaittiin, että erityisesti etäällä muusta toiminnasta asuvat aktiivit, mutta muutkin kokivat oppivansa kollektiivisen verkko-opiskelun avulla paljon uusia asioita, ja tutkimukseen
osallistuneet henkilöt kokivat verkko-opiskelunkin sitouttavan heitä omaan yhdistykseensä. Erityisesti ei-tutkintotavoitteiseen järjestön kaltaisessa ympäristössä
tapahtuvaan yhteiseen opiskeluun verkon koettiin soveltuvan hyvin. On olemassa
myös viitteitä siitä, että verkossa toimiva vertaistuki parantaisi sairastuneiden henkilöiden elämänlaatua (esim. Lieberman & Goldstein 2005).
Sitoutumisen ja pitkäjänteisyyden puute kuitenkin haittaa esimerkiksi erikoiskerhojen toimintaa, koska niiden tulee saada aikaan konkreettinen tuotos. Yhteensä seitsemän vastaajaa koki tuotoksen aikaansaamisen ongelmaksi:
”Näyttelyn järjestäminen, Kuvamateriaalin hankinta (kaikkien mukanaolo) Tieto kulkee, mutta tiedon omaksuminen..(uudet kerholaiset)” (146N)
Ohjaajan rooli ei ole aina helppo. Ohjaamisen ja neuvomiseen liittyviä haasteita
esiintyi viidessä vastauksessa ja peräti yhdeksän vastaajaa koki, että osallistujia on
vaikeaa saada keskittymään aiheeseen, vaan keskustelu helposti rönsyilee. Opintokerho toki poikkeaa helposti muusta opiskelusta siten, että sinne tullaan useammin
myös hoitamaan sosiaalisia suhteita. Kuitenkin kerholla on myös opinnollinen tavoite, jonka saavuttaminen vaatii ponnisteluja.
Neljä ohjaajaa koki omat taitonsa riittämättömiksi, ja omasta jaksamisestaan
kantoi huolta kolme vastaajaa. Omiin pedagogisin taitoihinkin (esim. menetelmien monipuolisuuden ja tiedon soveltamisen suhteen) kaivataan kohennusta. Tässä
voivat toki auttaa esimerkiksi OK:ssa julkaistun Boksi-materiaalin kaltaiset tuotteet, jotka voivat olla hyödyksi myös aiheiden valinnassa. Tämän aiheen koki ongelmalliseksi 20 vastaajaa. Ongelman lievittämiseksi moni vastaaja kaipasi esimerkiksi
verkkopohjaisia vinkkipankkeja, kuten myöhemmin käy ilmi. Tässä muutama esimerkki ohjaajien kokemista omaan työhönsä liittyvistä haasteista:
”* vanhempien osallistujien kirjallisen tuotoksen ohjaaminen * välillä keskustelu meinasi ”ajautua pois asiasta”” (57N)
”Aikuisten ollessa kyseessä, miettiä heille uusia asioita. Saada ryhmäläisille varmuuden tunne että kannattaa osallistua ensiapuryhmään. Ryhmäläisten tietojen epähomogeenisuus.” (122N)
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”Oman soittotaitoni vajavaisuus.” (6M)
”Tehdä monimutkaisesta tai vaikeasta asiasta helppo siten että oppimisprosessista tulee mielekäs kokonaisuus” (46N)
Näistä ja monista muista vastauksista käy hyvin ilmi, että ohjaajat pohtivat omaa
ohjaamistaan ja suhtautuvat siihen myös kriittisesti. Ehkä pedagogiset ohjaamistaidot ovat vielä ihmissuhdeohjaamistakin tärkeämpi kehittämisen kohde.
Vastausluokkaan ”muut” saatiin 15 vastausta. Kolme koki, ettei ryhmän ohjaamisessa mikään ollut vaikeaa, kaksi ei osannut sanoa ja muut antoivat esimerkiksi
tähän kysymykseen vaikeasti liitettävän vastauksen.
Kaiken kaikkiaan haastavaa on koulutuspaketin hallinta kokonaisuutena: aiheiden löytäminen, ihmisten motivointi ja ohjaaminen ja samalla vielä käytännön rutiinien hallinta. Kokemus auttaa näiden asioiden hallitsemisessa, mutta hyvin pitkäkestoinen kokemus ei silti välttämättä ole aina tavoiteltavaa: Anderssonin (2001)
selvityksessä 3–5 vuotta ohjanneet ruotsalaiset opintokerho-ohjaajat kokivat itsensä pedagogisesti pätevimmiksi: heillä on jo tarvittavia taitoja, mutta he eivät ole
toisaalta kyllästyneet tehtäviinsä.

”

Uuden oppimisen lisäksi
erityisesti tällaisessa
vapaaehtoisessa
toiminnassa korostuvat
myös sosiaaliset
kontaktit, samaan
harrastajajoukkoon
kuuluminen ja toisten
tapaaminen.

Mikä työskentelyssä oli tärkeintä?
On oleellista tietää, mitä kerhonohjaajat pitävät tärkeimpänä asiana kerhonsa työskentelyssä, koska se antaa raamit opintokerhon kehittämistyölle sekä kertoo paljon
siitä, miten ohjaajat itse kokevat oman työnsä sekä heidän arvostuksistaan.
Vastaukset jakautuivat pääluokittain seuraavasti: rutiinit 5,1 % (n=12, 11 vastaajaa), ihmisiin liittyvät 36,6 % (n=86, 72 vastaajaa), pedagogiset/ohjaajaan liittyvät
56,6 % (n=161, 102 vastaajaa) ja muut 1,7 % (n=4, 4 vastaajaa). Opintokerhoa pyöritetään oppimisen takia, mikä näkyy näissä vastauksissakin: pedagogiset ja ohjaajuuteen kysymykset ovat selvästi tärkeimpiä. Myös inhimillisen toiminnan ulottuvuus
on merkittävä, ja noin kolmasosa vastaajista mainitsi siihen kuuluvan teeman.
On erityisen tärkeää huomata, että ohjaajat näkevät hyvän ilmapiirin tai muun
inhimillisen seikan ja oppimisen usein tukevan toisiaan. 38 vastaajaa mainitsi näihin kahteen pääluokkaan kuuluvan vastauksen rinnakkain. Hyvä oppiminen tukee
mukavaa ryhmätoimintaa ja päinvastoin, mikä johtaa kerhon ikään kuin positiiviseen kierteeseen:
”Uuden oppimisen lisäksi erityisesti tällaisessa vapaaehtoisessa toiminnassa korostuvat myös sosiaaliset kontaktit, samaan harrastajajoukkoon kuuluminen ja toisten tapaaminen.” (144M)
Tämän kysymyksen kohdalla myös luokittelu oli hankalaa ja ”rajatapauksia”
esiintyi runsaasti.
1. Rutiineihin liittyvät teemat
Suunnitelmallisuus (3 mainintaa), aikataulutus (3), OK:n rutiinit (2), tiedottaminen
(2), organisointi ja varainhankinta (1 kutakin).
Verrattuna kysymykseen helpommista ja haastavimmista asioista rutiinien painoarvo laskee reilusti ja varmasti odotetustikin: eihän opintokerhon päätehtävä ole
pyörittää rutiineja. Voidaan myös olettaa, että osa rutiinien merkitystä korostaneis-
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ta ohjaajista oli niitä, jotka järjestössään hoitavat kerhojen paperityöt, eivätkä osallistu niiden varsinaiseen toimintaan. Osa mainitsikin tämän asian vastauksessaan.
Hyvin toimivat rutiinit, kuten suunnittelu ja aikataulutus, kuitenkin luovat pohjan myös laadukkaille oppimiskokemuksille, joten siinä mielessä ne ovat tärkeitä.
Alla olevassa esimerkkivastauksessa on korostettu valmistautumista eli suunnitelmallisuutta:

”

Tärkeintä oli se, että
osallistujat kokivat
saaneensa kerhossa
eväitä omaan elämäänsä
ja arjen pyörittämiseen.
Jotkut kerhossa tulivat
niin läheisiksi, että
kokoontuivat yhteen
kerhon ulkopuolellakin.

”Täytyy valmistautua joka ohjauskertaan. Asiat pitää esittää mahdollisimman selkeästi. On hyvä olla positiivisena esimerkkinä. Myönteinen palaute on myös erityisen tärkeä.” (159M)
2. Ihmisiin liittyvät teemat
Ilmapiiri (17), yhteisöllisyys (14), kaikkien ryhmäläisten mukaan saaminen (12), jakaminen (11), avoimuus (8), vuorovaikutus (7), tapaamisten antama elämänsisältö
(6), sitoutuminen (3), vertaisuus (2), tasapuolisuus/demokratia (2), suvaitsevaisuus
(1).
Tämän luokan yhteydessä mainitut teemat sivusivat huomattavasti toisiaan, ja
niiden luokittelu on vaatinut jonkin verran tulkintaa. Kerhossa, jossa on hyvä ilmapiiri, kaikki saadaan mukaan, koetaan aitoa yhteisöllisyyttä jne.
Noin puolet vastaajista korosti yksilöiden ja ryhmän toiminnan merkitystä. Suurimmaksi osaksi he pohtivat tätä kysymystä yksilön kannalta: yksilö saa elämäänsä sisältöä ja jaksaa paremmin, kun ympärillä on mukava ryhmä, jonka kanssa voi
harrastaa ja opiskella mielekkäitä asioita. Muutama vastaaja ajatteli ryhmäytymistä
myös esimerkiksi oman järjestönsä etuna ja pari vastaajaa pohti tätä kysymystä ohjaajan näkökulmasta. Tässä muutama esimerkki:
”Tärkeintä oli se, että osallistujat kokivat saaneensa kerhossa eväitä omaan elämäänsä
ja arjen pyörittämiseen. Jotkut kerhossa tulivat niin läheisiksi, että kokoontuivat yhteen
kerhon ulkopuolellakin.” (86N)
”saada mukava hauska tunnelma ja tunne siitä että kaikki osa ja on omaksi hyödyksi.
saada yhdistykselle tuloksia.” (39N)
”Kerholaisten kanssa yhteistyö. Hyvän tunnelman luominen ja siten oppimistilanteen
tekeminen miellyttäväksi ja joustavaksi. Ja tietysti oma asiantuntijuus. Myös kantti sanoa, ettei siltikään ole täydellinen, vain erehtyväinen ihminen.” (74N)
Elämänsisältöä korostivat erityisesti ne ohjaajat, joiden vetämien kerhojen jäsenten elämänpiiri olisi muuten rajoittunut esimerkiksi korkean iän takia. Näissä
vastauksissa korostui osallistujien kokema ilo ja voimaantuminen:
”Olen yli neljä vuotta pitänyt kerhoa joka ikinen keskiviikko, kesät talvet. Olen huomannut miten tärkeätä vanhuksille on, että heillä on joku selkeä ohjelma kerran viikossa.
Se rytmittää heidän elämäänsä. Heille tiistai on ”päivä ennen kerhoa” ja torstai ”se kerhon
jälkeinen päivä”. Keskiviikkoon ei saa tulla mitään muuta koska se on ”Se kerhopäivä”.”
(9N)
Sitoutuminen merkitsi näissä vastauksissa sitoutumista ryhmään, joten se liitettiin tähän pääluokkaan eikä pedagogisten teemojen joukkoon.
Jakaminen, avoimuus, vertaisuus ja suvaitsevaisuus ovat samaten tässä ryhmässä, mutta ne voidaan lukea myös eräänlaisiksi eettisiksi tai ihmisenä olemisen ”ky-

25

vyiksi” tai ”taidoiksi”. Harvassa järjestössä ne ovat oppimisen tärkein tavoite, mutta
niitä opitaan usein toiminnan ohessa (Fields 2005):
”Elämysten saaminen ja tuottaminen, oppiminen analogisesti musiikin kautta, eri
kulttuureihin tutustuminen ja suvaitsevaisuus, ryhmäytyminen ja yhteisö.” (141N)
3. Pedagogiset/ohjaajaan liittyvät teemat
Tavoitteellisuus/määrätietoisuus (33), motivointi/kannustus/luottamus omiin kykyihin (15), yhdessä tekeminen (13), osallistujien tyytyväisyys (13), oppimisen ilo
(9), ohjaajan tai osallistujien osaaminen ja sen kehittäminen (7), lopputulos (6), jatkuvuus/säännöllisyys (5), ohjaajuus/johtajuus (4), itsensä kehittäminen (3), pedagoginen monimuotoisuus (3), aiheessa pysyminen (3), sopivan ohjelman valinta (2),
sopivat puhujat (2), kertaus (2), virheisiin takertumattomuus (2), ohjaaja ei saa olla
opettajamainen, rauhallisuus, pohdinta, tekemällä oppiminen, opetuksen sovittaminen osallistujien taitoihin, ohjaajan tavoitettavuus, uuden tiedon ja kokemuksen
yhdistäminen 1 kutakin).
Pedagogiset seikat olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä, kuten huomaa vastausten määrästä ja kirjoista. Tässä luokassa on myös huomattavaa, että opiskeluun
liittyvät asiat kuten tavoitteellisuus ja jatkuvuus on mainittu huomattavasti useammin kuin ohjaamiseen liittyvät asiat: ohjaaja kokee itsensä useimmin vertaiseksi ja
osaksi ryhmää, jolloin hänen roolinsa ei korostu ryhmän toiminnassa.
Tärkein asia, joka näistä vastauksista nousee esiin, on tavoitteellisuus tai määrätietoisuus, johon liittyvät myös osaaminen ja oppimisen tulokset. Opintokerhojen
toiminta perustuu tavoitteellisuudelle, jolloin niiden tulee nousta yhteisen mukava
puuhastelun yläpuolelle. Tämä korostuu myös ohjaajien vastauksissa:
”Tavoitteiden saavuttaminen. -- Konsertit on pystytty hoitamaan vapautuneesti, kun
on opittu asiat kunnolla.” (97M)
”Edetä määrätietoisesti kohti tavoitetta. Luoda luetettava ilmapiiri keskeneräisten asioiden toteuttamiseen. Saada ryhmä uskomaan asiaan.” (20N)
”Saada kukin projekti loppuun, josta tulee onnistumisen ilo - minä tein sen.” (127N)
Oppimisen kollektiivisuus tuli esiin vastauksissa, joissa korostettiin yhdessä tekemistä – näissä vastauksissa tulee jälleen kerran esiin hyvin toimivan ryhmän ja
hyvän oppimisen välinen ”liitto”:
”Kyseisessä kerhossa tärkeintä oli työskennellä konkreettisesti yhdessä ja samalla oppia työskentelyn kautta. Työskennellessä myös jokainen kertoi omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan.” (116N)
Osallistujien tyytyväisyys ryhmän toimintaan nousi esiin mielenkiintoisena asiana. Osassa vastauksista tyytyväisyys näkyi oppimisen kautta ja osassa kollektiivisena kysymyksenä. Järjestötoiminnan yhteydessä on puhuttu ”kuluttajakansalaisuuden” noususta, mutta opintokerho ei varsinaisesti näy näissä vastauksissa ”tuotteena”, johon asiakkaat ovat tai eivät ole tyytyväisiä, vaikka muutamassa vastauksessa
ohjaaja tuntuu lähinnä helpottuneelta, jos kaikki saavat jotain eikä kukaan ole tyytymätön. Tyytyväisyys on iloa, oppimista ja voimaantumista:
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”

Kyseisessä kerhossa
tärkeintä oli työskennellä
konkreettisesti yhdessä
ja samalla oppia
työskentelyn kautta.
Työskennellessä myös
jokainen kertoi omia
kokemuksiaan ja
tuntemuksiaan

”Tärkeää lienee ollut se, että jokainen kerholainen tuntee kuuluvansa joukkoon ja pärjää hyvin, tuntee oppineensa myös jotain uutta.” (143M)
”Hyvä työn jälki ja iloiset oppilaat.” (69N)
Muut pedagogiset kysymykset ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset keräsivät lähinnä yksittäisiä havaintoja:
”Tason säilyttäminen niin ettei ylitä omia tai kerholaisten kykyjä ja saa ilmapiirin
sellaiseksi että viihdytään. Muuten äänestäisivät jaloillaan - jäisin yksin kerhoilemaan.”
(155N)
”Jotta pysytään aiheessa ja päästään eteenpäin aiheessa, tuntuu, että kerho on päässyt
ainakin eteenpäin vaikkei ehkä ”perille”. (74N)
Muissa asioissa esille nousi yhden vastaajan mainitsema turvallisuus, joka korostuu esimerkiksi pelastusjärjestöjen toiminnan yhteydessä: toimintaa ei voi olla jos
kerhoissa ei noudateta ohjeita.

”

Tärkeää lienee ollut se,
että jokainen kerholainen
tuntee kuuluvansa
joukkoon ja pärjää hyvin,
tuntee oppineensa myös
jotain uutta.

Yhteenveto
Yleisesti ottaen ohjaajat ovat tyytyväisiä kerhojensa työskentelyyn ja sisältöön.
Myös lähes 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että kerhon tavoitteet saavutettiin hyvin tai erittäin hyvin. Tavoitteellisuus nousi myös avovastauksissa hyvin tärkeäksi
teemaksi. Opintokerhon toiminta-ajatus tuntuu ohjaajien keskuudessa hyvin sisäistetyltä.
Pedagogiset kysymykset nousivat vastauksissa sekä kaikkein helpoimmiksi että
haastavammiksi ja samalla myös tärkeimmiksi asioiksi opintokerhon työskentelyssä. On selvää, että näihin asioihin täytyy myös opintokeskuksen kiinnittää huomiota. Ihmisten ohjaamiseen liittyvien mahdollisten koulutusten ja ohjeiden tulisi käsitellä ehkä vielä enemmän motivoinnin ja taidoiltaan heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen liittyviä asioita kuin ihmissuhdejohtamista, vaikka sekin on tärkeä taito.
Ihmissuhdejohtaminen näyttäytyi näissä vastauksissa ehkä oletettua helpompana asiana. Se on kuitenkin merkittävää: opintokerhossa opiskelu on nimenomaan
kollektiivista oppimista ja vastauksissa korostuu se, että hyvin toimiva ryhmä edesauttaa laadukasta oppimista ja päinvastoin.
Joissain vastauksissa korostui myös kerholaisten tasa-arvoisuus. Kuitenkin osassa kerhoista muiden osallistujien kuin ohjaajan panos tavoitteiden ja aiheen määrittelyyn on varsin pieni. Tämä tulos ei ehkä vastaa käsityksiämme ihanteellisesta
opintokerhotoiminnasta, ja tätä seikkaa tuleekin terävöittää, kun opintokerhotoimintaa kehitetään jäsenjärjestöjen kanssa.
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4.3. Millainen käsitys ohjaajilla on opintokerhon
pedagogiikasta sekä ohjaajuuden että oppimisen kannalta?
Tätä kysymystä selvitettiin kolmen avokysymyksen avulla. Kysymykset koskivat
ryhmässä oppimista verrattuna yksin opiskeluun, sekä havaintoja oppimisesta ja
ohjaajuudesta.

”

Opiskelussa tarvittiin
monenlaisia taitoja ja
tietoa. Todennäköisesti
monikaan ei olisi yksin
ryhtynyt opiskelemaan.

9. Mitä ryhmässä opiskeleminen antoi verrattuna siihen
että olisi opiskeltu yksin?
Kuten edellä on jo esitetty, opintokerhotoiminnan tärkeimpiä asioita on oppimisen
kollektiivisuus. Että tätä pystyttäisiin kehittämään, vastaajilta kysyttiin, mikä heidän mielestään ryhmäopiskelun anti on. Osallistujien havainnot jaettiin jälleen teemoihin, joista tällä kertaa muodostui neljä pääluokkaa sekä luokka ”muut”, johon tuli
vain yksi vastaus ja joka on jätetty pois tästä analyysistä. Pääluokat ovat seuraavat:
1) toiminnalliset havainnot 13,8 % (n=40, 40 vastaajaa); 2) ryhmään liittyvät havainnot 36,7 % (n=106, 84 vastaajaa); 3) yksilöön liittyvät havainnot 11,4 % (n=33,
29 vastaajaa); 4) oppimiseen liittyvät havainnot 38,1% (n=110, 78 vastaajaa).
Ryhmään liittyviä havaintoja oli tehnyt suuri osa vastaajista, mutta oppimiseen
tai pedagogiikkaan liittyvien havaintojen tekijät olivat maininneet vastauksissaan
useampia teemoja. Ryhmään ja yksilöön liittyvät havainnot olivat usein vaikutuksessa toisiinsa. Järjestötoiminnassa oppimiseen liittyykin voimakkaasti vastavuoroisuus: yksilö hyötyy oppimisesta, mutta jos hän viihtyy vapaaehtoistehtävissään,
hän myös luovuttaa osaamisensa organisaationsa käyttöön ja sitoutuu organisaatioonsa (Fields 2005). Luokat kannatti kuitenkin erottaa toisistaan, koska vapaan
sivistystyön kohteena on yksilö. Opintokeskuksen piirissä tapahtuva järjestömuotoinen opiskelu hyödyttää kuitenkin myös opiskelijoiden yhteisöjä, useimmin järjestöjä.
1. Toiminnalliset havainnot
Toiminnan luonne vaatii ryhmän (29 mainintaa), ryhmäopiskelu tässä muodossa
on saavutettavaa/tarjoaa sysäyksen opiskelulle (7), yhteinen suunnittelu edistää toimintaa (3), sitoutuminen järjestöön (1).
Valtaosa tähän luokkaan valikoituneista vastauksista koski toiminnan luonnetta:
erityisesti kuorojen yhteydessä toimivat opintokerhojen ohjaajat halusivat tuoda
esiin, että kuorolaulu ei toimi yksin, vaikka harrastajat toki harjoittelevat tapaamisten välillä myös itsenäisesti:
”Kuorolaulua olisi mahdotonta harrastaa yksin. Ryhmässä laulaminen on mukavaa,
nautinnollista.” (41N)
Saavutettavuudella tarkoitettiin tässä yhteydessä erityisesti sitä, että ilman tällaista matalan kynnyksen oppimista tarjoavaa opiskelua moni ei välttämättä olisi
edes ryhtynyt opiskelemaan. Opintokerhoon liittyvä yhteinen suunnittelu samoin
kuin järjestöön sitoutuminen ovat myös oleellinen osa opintokerhotoimintaa, kuten
aiemmin tässä raportissa on mainittu. Alla on muutama esimerkki siitä, mitä toiminnallisia havaintoja vastaajat olivat tehneet:
”Opiskelussa tarvittiin monenlaisia taitoja ja tietoa. Todennäköisesti monikaan ei olisi
yksin ryhtynyt opiskelemaan.” (139N)
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”

Yhteiset keskustelut
ja mahdollisuus jakaa
jokaisen opiskelijan
omaa tietotaitoa ja
elämänkokemusta
muille ryhmän jäsenille
on erittäin suuri
voimavara. Yhteinen
tavoite lisää myös
opiskelumotivaatiota.

”Askartelun lomassa ryhmässä saadaan kuulla toisten kokemuksia sekä vertaistukea,
kun on kyse sairauksista. Jokainen sai antaa toiveita ensi kevään ohjelman suunnitteluun
ja siitä riitti keskustelua.” (60N)
2. Ryhmään liittyvät havainnot
Jakamiseen/vertaistukeen liittyvät havainnot (37), yhteisöllisyyden merkitys (33),
vuorovaikutuksen tärkeys ryhmälle ja oppimiselle (15), ryhmän antaman tuen tärkeys (12), vastavuoroisuus (jokainen tuo ryhmään jotain ja saa siitä jotain) (7), luottamus/turvallisuus (2).
Kuten yllä olevasta luettelosta käy ilmi, monissa teemoissa on päällekkäisyyttä:
esimerkiksi vertaisuus on myös yhteisöllisyyttä. Osa tähän luokkaan valikoituneista
vastauksista liittyi myös edelliseen luokkaan, koska vertaisuutta ei voi syntyä ilman
ryhmää. Opintokerhotoimintaan liittyvä tärkeä kysymys on, toteutuuko vertaisuus
pelkästään fyysiseen tapaamiseen perustuvassa toiminnassa vai voiko sitä kehittyä
myös verkossa. Esimerkiksi tutkijoiden tekemien havaintojen perusteella näin todennäköisesti on (ks. esim. Lieberman & Goldstein 2005, Sawchuck 2003), jolloin
tämä tärkeä opintokerhotoiminnan ulottuvuus on siirrettävissä myös esim. verkkoympäristöihin. Jakamisen, vertaisuuden, tukemisen ja yhteisöllisyyden havaintojaan vastaajat kuvasivat muun muassa näin:
”Jakaminen naisten kesken oli aivan keskeinen tekijä. Ryhmässä käytetty menetelmä
toi turvaa ja luottamusta. Osallistujat antoivat ja saivat tukea toisiltaan. Luetun sisällöt
alkoivat elää käytännön elämää tapaamisissa ja yhdistettynä kunkin elämään.” (3N)
”vertaistoimintaa ei ole ilman ryhmää. Ryhmissäni tiedon jakaminen merkittävä osa
toimintaa. Vammais- ja potilasryhmien sosiaalisen annin merkitys” (138N)
Vuorovaikutus ja vastavuoroisuus ovat tärkeitä paitsi ryhmälle ja yksilölle, myös
oppimisen laadulle, kuten myöhemmin käy uudelleen ilmi. Yksin opiskellessa yksilö
ei saa samanlaisia näkökulmien moninaisuuteen liittyviä haasteita. Ryhmässä oppiessa tieto ikään kuin laajenee – oppiminen on aidosti ryhmä- ja tilannesidonnaista
sosiaalista toimintaa (esim. Wenger 1999). Ryhmässä vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta ja sosiaaliseksi pääomaksi kutsuttuja monenlaisia resursseja:
”Yhteiset keskustelut ja mahdollisuus jakaa jokaisen opiskelijan omaa tietotaitoa ja
elämänkokemusta muille ryhmän jäsenille on erittäin suuri voimavara. Yhteinen tavoite
lisää myös opiskelumotivaatiota.” (113N)
”Mielestäni näitä [yksilö- ja ryhmäopiskelua] ei voi verrata keskenään. Ryhmä opiskelu on sosiaalisempi, ryhmän yhteishenkeä tukeva asia.” (57N)
”Meidän opintokerho on laulukerho ja se että olemme yhdessä ja opiskelemme on tärkeää jo siitäkin syystä, että yhdessäolo ja kanssakäyminen kerran viikossa toisten kanssa
on erittäin tärkeää.” (8M)
Jokainen ryhmä on omansa ja oppimisesta muodostuu jokaisessa ryhmässä
omanlaisensa kokonaisuus, mutta vuorovaikutuksen ja vertaisuuden kaltaiset ulottuvuudet kulkevat mukana opintokerhotoiminnassa järjestöstä riippumatta. Toimintaa markkinoitaessa voi ollakin hyvä korostaa juuri näitä tekijöitä.
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”

Yhteenkuuluvaisuutta,
iloa, hyvää oloa ja
säännöllisyyttä.

”

Ryhmässä opiskeleminen
innostaa opiskeluun,
yksin tulee helposti
laiminlyöntejä.
Ryhmässä syntyy myös
enemmän oivalluksia,
kun useampi tuo taitonsa
samaan tilaan.

3. Yksilöön liittyvät havainnot
Hauskuus/oppimisen ilo (22), vaihtelu elämään (7), terveyden/elämänlaadun koheneminen (3), oman mielipiteen esilletuominen (2), sovellettavuus arkielämässä
(pärjääminen jne.) (2).
Yhteisöllisyyden ym. edelliseen luokkaan kirjatut asiat hyödyttävät ryhmän lisäksi myös yksilöä, kun hän pääsee osaksi sitä sosiaalista pääomaa, jota ryhmiin ja
verkostoihin kuuluminen ruokkii. Kuten jotkut ohjaajat ovat vastauksissaan esittäneet, tästä voi seurata etuja terveydelle ja elämänhallinnalle, vaikka toisaalta on
sanottava, että vertaistoiminnan tuottama sosiaalinen pääoma yksin ei yhteiskunnassa terveyttä edistäkään (ks. esim. Field 2003):
”Yhteisyyttä, mielenterveyttä ja ennenkaikkea onnistumisen iloa, kun oli oppinut uuden tavan tehdä käsitöitä” (127N)
Ennen kaikkea oppiminen ryhmässä tuo opintokerhojen ohjaajien mukaan yksilölle virkistystä ja oppimisen iloa:
”Yhteenkuuluvaisuutta, iloa, hyvää oloa ja säännöllisyyttä” (N84)
”Kuorolaulua ei voi opiskella yksin. Yksin laulamiseen verrattuna suurin ero on siinä,
että kuorossa toimitaan yhteistyössä toisten kanssa. Kuoro on myös oiva paikka kehittää musiikillista korvaa, sillä yhdessä laulaminen opettaa kuuntelemaan eri stemmojen
ja äänien keskinäistä harmoniaa. Laulaminen kuorossa on hauskaa ja toisilta laulajilta
voi oppia paljon sellaista, mikä kehittää itseä. Kuoro on tärkeä sosiaalinen yhteisö jäsenilleen.” (118N)
Kerhossa opiskelun tuoma vaihtelu koskee vastaajien mukaan erityisesti niitä ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä, yksinäisiä ja niin edespäin:
”Yhdessä opiskelemisessa ajatusten ja kerholaisten näkemysten jakaminen on parasta
ryhmässä opiskelemisessa. Yhdessä opiskeleminen on sosiaalista toimintaa ja iäkkäämpien kerholaisten ollessa kysymyksessä tilaisuus tavata toisiamme opiskelun yhteydessä on
tärkeää.” (51N)
Tähän luokkaan ryhmitellyt vastaukset olivat samankaltaisia kuin taannoisen
vapaan sivistystyön vaikutuksia tutkineessa selvityksessä (Manninen & Luukannel 2008). Tässä selvityksessä havaittiin, että oppimisen ilo on vapaan sivistystyön
opintoihin osallistuville aikuisille oppimisen välitön hyöty, jonka seuranaisvaikutuksena mm. elämänlaatu ja hyvinvointi paranevat. Näihin seurannaisvaikutuksiin
tuovat palasensa monet muutkin tekijät, mikä tekee opintokerhotoiminnan hyvinvointivaikutusten arvioinnista vaikeaa.
4. Oppimiseen liittyvät/pedagogiset havainnot
Ryhmässä oppiminen syventää osaamista (22), ryhmäopiskelu on tuloksellisempaa
(20), näkökulman vaihto edistää oppimista (16), opiskelumotivaatio pysyy yllä ryhmässä (12), mallioppiminen muilta (9), sosiaalisuus on taito itsessään (8), ohjaajan
läsnäolo tukee oppimista (5), enemmän/parempia materiaaleja käytössä kuin yksin
opiskellessa (4), kollektiivinen ongelmanratkaisu (4), säännöllisyys (3), pedagoginen monimuotoisuus (3), tietyn taidon voi oppia vain ryhmässä (2), jatkuvuus (2).
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Kuten näistä havainnoista käy ilmi, vastaajien mielestä ryhmässä opiskeleminen
on yksin opiskeluun verrattuna laadukkaampaa: toisten kanssa toimiminen syventää omaa osaamista ja tekee siitä tuloksellisempaa ja motivoivampaa:
”Ryhmäläiset keskustelivat asiasta toistensa kanssa ja vaihtoivat mielipiteitä, saivat
kysellä toisilta ja ohjaajalta asiaa koskevia kysymyksiä” (137N)
”Aivan uuden ulottuvuuden; yhdessä soittamista ei voi verrata yksin soittamiseen ja
myöskään oman soittamisen kehittymistä ei yksin saa samalle tasolle kuin osana isompaa
yhtyettä.” (160M)
”Ryhmä oli painohallintaryhmä ja ne jotka tulivat mukaan kokivat nimenomaan tuloksia syntyvän ryhmän avulla/tuella.” (33N)
Kuten yllä on mainittu, kerhossa voi lisäksi käyttää hyväksi ohjaajan osaamista
ja opiskelijat saavat materiaaleja käyttöönsä paremmin ja edullisemmin kuin yksin
toimiessaan. Opiskelusta tulee ryhmässä myös säännöllisempää ja ryhdikkäämpää:
”Ryhmässä opiskeleminen innostaa opiskeluun, yksin tulee helposti laiminlyöntejä.
Ryhmässä syntyy myös enemmän oivalluksia, kun useampi tuo taitonsa samaan tilaan.”
(116N)
On myös huomioitavaa, että vastaajien mielestä opintokerho on hyvä paikka oppia myös sosiaalisia taitoja, joita Manninen ja Luukannel (2008) ovat luonnehtineet
vapaan sivistystyön toiminnassa oppimisen rinnakkaisvaikutuksiksi, jotka syntyvät
varsinaisen sisältöoppimisen ohessa:
”Sosiaalisuutta, oman mielipiteen esittämistä, muiden kuuntelua, syvällisempää ajattelua, ATK-taitojen käyttöä, useiden eri katsantokantojen ymmärtämistä.” (12N)
Opintokerhossa oppiminen on yksin opiskeluun verrattuna vastaajien mielestä
hauskempaa ja tehokkaampaa. Vastauksissa mainitun kollektiivisen ongelmanratkaisun kaltaiset seikat ovat myös sellaisia, jotka erottavat järjestötoiminnassa oppimisen koulussa opiskelusta (Fields 2005), jolloin kerhotoiminta vaatii myös erilaista
pedagogiikkaa.

Mitä havaintoja teit oppimisesta opintokerhossa?
Oppimisesta tehtiin hyvin monenlaisia havaintoja, joista suuri osa sai vain yhden tai
kaksi mainintaa. Yhteensä teemoja mainittiin 68, joista muutama yhdistettiin toisten kanssa. Teemat jaettiin seuraaviin pääluokkiin: 1) ryhmään liittyvät havainnot
41,5 % (n=83, 79 vastaajaa); yksilöön liittyvät havainnot 13 % (n=26, 22 vastaajaa);
3) Oppimiseen liittyvät havainnot 33 % (n=66, 55 vastaajaa); 4) ohjaamiseen liittyvät havainnot 12,5 % (n=25, 23 vastaajaa). Luokkaan ”muut” saatiin kolme mainintaa, joten se on jätetty pois tästä analyysistä.
Opintokerhossa oppimisen kollektiivisuus tuli esille näissäkin vastauksissa. Suuri
osa vastauksista koski ryhmän merkitystä nimenomaan oppimisen kannalta, ja osa
oppimiseen liittyvistä havainnoista koski ryhmässä oppimista. Näitä luokkia olikin
vaikeaa erottaa toisistaan, ja osa luokituksista on sisältänyt paljon tulkintaa.
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1. Ryhmään liittyvät havainnot
Sekä ryhmän että ohjaajan innostus tarttuvat (15 mainintaa), ryhmä on aktiivinen/
aktivoi jäsenet (13), ryhmä kannustaa esim. oppimiseen (13), yksin opiskeluun verrattuna ryhmäopiskelu avartaa/kehittää/ on helpompaa (9), ryhmäopiskelu on antoisaa (9), oppiminen on sosiaalista ja sosiaalisuus on arvo itsessään (9), avoimuus
ja luottamus kasvavat (2), ryhmässä syntyy tervettä kilpailua (1).
Innostus, aktiivisuus ja kannustavuus mielletään yleensä positiivisiksi asioiksi ja
ryhmän vaikutus oppimiselle nähtiinkin vastauksissa erityisen positiivisena voimana. Sosiaalisuus on myös mielletty arvoksi jo sinällään, ja sen hyvinvointivaikutuksia on arvioitukin jo yllä. Samoin innostuksen kerrottiin useassa vastauksessa tarttuvan sekä ohjaajalta kerholaisiin että päinvastoin. Ryhmään liittyvät kysymykset
sivuavat siis myös käsityksiä (hyvästä) ohjaajuudesta:
”Hyvin motivoitunut ryhmä ja taitava kuoron johtaja motivoivat oppimaan koko ajan
lisää” (41N)
Aktiivisuuden, innostuksen ja kannustuksen nähtiin myös monissa vastauksissa
vauhdittavan pääsyä opinnollisiin tavoitteisiin, mistä käy jälleen ilmi hyvän ryhmän
ja hyvän oppimisen välinen positiivinen yhteys:
”Sosiaalinen kanssakäyminen lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa miellyttävän tavan tutustua uusiin asioihin.” (114N)

”

Sosiaalinen
kanssakäyminen lisää
yhteisöllisyyttä ja tarjoaa
miellyttävän tavan
tutustua uusiin asioihin.

”Yhteisöllisyyttä tämä lisää. Olemme elinikäisen oppimisen konkareita, mutta yksin
sitä ei viitsisi. Konkreettista tulostakin saadaan: kielikerhon kanssa on käyty Lontoossa
opintomatkalla ja Liperi-Klubin 6-vuotisen kokoontumisen tuloksena ilmestyy kirja ”Entisajan elämää Leipäpitäjässä”.” (155N)
Viimeisessä esimerkissä esiintynyt ilmaus ”yksin sitä ei viitsisi” viittaa myös
toiseen jo aiemmin tässä aineistossa ilmenneeseen asiaan: ryhmäopiskelu myös
antaa sysäyksen opiskelulle. Vastaajat ovat kokeneet sen olevan kehittävämpää ja
helpompaa kuin yksinopiskelun. Yksin joutuu vastaajien mielestä myös näkemään
enemmän vaivaa oman oppimisensa eteen, ryhmässä on aina joku, jolta voi kysyä
neuvoa:
”Yhdessä opiskelu on antoisaa, opitaan myös muilta, paneudutaan asioihin, joihin ei
yksin olisi ollut motivoitunut.” (1N)
Ryhmää koskeva hyvä koskee usein myös yksilöitä, jotka ryhmän muodostavat,
joten näillä vastauksilla oli yhtäläisyyttä seuraavan pääluokan havaintojen kanssa.
2. Yksilöön liittyvät havainnot
Ryhmäläiset kokivat iloa/oppiminen oli hauskaa (11), vastuu tehtävistä ja muista
ryhmäläisistä kasvaa (5), elämän rikastuminen (erit. työelämän ulkopuolella olevat)
(4), ryhmä on myös kimmoke omatoimiseen opiskeluun (2), oma-arvontunto kasvaa (2), voimaantuminen (1), omatoimisuus lisääntyy (1).
Useat yksilölle opintokerhosta koituvat hyvät asiat ovat riippuvaisia ryhmästä:
muiden kanssa opiskelu ja toimiminen tuovat iloa ja vaihtelua, ja vastuuta opitaan
kantamaan myös muista ihmisistä. On mielekästä pohtia, millaisina nämä edut
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”

Oppimisen lisäksi
mielihyvä yhdessä
tekemisestä ja
tutustuminen uusiin
ihmisiin iso plussa.

näyttäytyvät esimerkiksi tietoverkoissa toimivissa ryhmissä. Moni näistä asioista
liittyy erityisesti yhdessä kasvokkain toimimiseen:
”oppimisen lisäksi mielihyvä yhdessä tekemisestä ja tutustuminen uusiin ihmisiin iso
plussa” (44N)
”Vastuu vanhemmista ja heikoimmista tuli hyvin esille. Eli ryhmävastuu.” (64N)
Oma-arvontuntoon ja voimaantumiseen liittyvät asiat tulivat jo edellisen kysymyksen yhteydessä käsitellyiksi: tämänkaltaisia havaintoja tuli esiin myös aiemmin
mainitussa vapaan sivistystyön vaikutuksia käsittelevässä julkaisussa (Manninen &
Luukannel 2008).

”

15 henkinen ryhmä
innostui asiasta ja
puhalsi yhteen hiileen.
Yhteinen tavoite
vauhditti opiskelua.

”Vanhukset tuntevat itsensä arvokkaiksi koska heille halutaan opettaa asioita. Eivät
ole yhteiskunnan ulkopuolisia. Laulamme aina aluksi ”Arvon mekin ansaitsemme...” Korostan heille sitä, että meidän pitää itse muistaa olevamme arvokkaita vaikka toiset sen
välillä unohtavat.” (9N)
3. Oppimiseen liittyvät havainnot
Tavoitteellisuus on tärkeää (10), kokemusten jakaminen edistää oppimista (9),
kokoontumisten lisäksi pitää harjoitella asioita myös omatoimisesti (4), tapahtuu
tekemällä oppimista (3), oppiminen on syklittäistä (3), omaehtoisuus tehostaa oppimista (3), kertaus on tärkeää (3), oppimisasenteisiin voi vaikuttaa (3), käytännönläheisyys on tärkeää, oppiminen jäntevöityy ryhmässä (2), oppiminen synnyttää uusia mielenkiinnon kohteita (2), ”aina oppii uutta” (2), kun kaikki toimivat ryhmässä,
kaikki oppivat (2), oppiminen on merkittävää (2), tavoitteiden selkeys ja realistisuus
tärkeää (2), kerholaisilla on tarve oppia (2), ryhmäläisten lisäksi myös heidän lähipiirinsä hyötyy ja oppii, ikä ei ole este oppimiselle, aiheiden laaja-alaisuus korostuu,
oppiminen on normaalia, oppiminen syvenee kerhossa, oppiminen on merkittävää,
yhteinen tiedonhaku on tärkeää, kerhossa oppii myös ajankohtaisista asioista, kaikki oppiminen plussaa, monilla jo kokemusperäistä oppimista, jota voidaan hyödyntää (1 kutakin).
Oppimiseen liittyviä havaintoja tehtiin laajasti. Vaikka moneen teeman onkin
vastannut vain yksi tai kaksi vastaajaa, näiden oppimiseen liittyvien aiheiden yleismaailmallisuus takaa sen, että ne ovat aina ajankohtaisia missä tahansa opintokerhossa.
Tavoitteellisuus, kertaus ja omatoiminen harjoittelu nousivat esiin näistä vastauksista. Kuten aiemmin on jo mainittu, opintokerhossa opiskelu on ennen kaikkea
tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet tulee myös mitoittaa oikein. Kymmenen vastaajaa pitikin tavoitteiden asettamista tärkeänä asiana:
”15 henkinen ryhmä innostui asiasta ja puhalsi yhteen hiileen. Yhteinen tavoite vauhditti opiskelua.” (20N)
”Suoritimme taitomerkin, sen osasuoritukset koettiin aina merkityksellisinä - iloittiin
omasta tuotoksesta, mikä lisäsi oppijan itsetuntoa.” (55N)
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”

Porukan aktiivisuus
kiitettävää. Toki
enemmän kaivattaisiin
omaehtoista etukäteen
harjoittelua.

Kertauksen ja omaehtoisen harjoittelun tärkeyttä korostettiin myös:
”Porukan aktiivisuus kiitettävää. Toki enemmän kaivattaisiin omaehtoista etukäteen
harjoittelua.” (6M)
Järjestötoiminnassa oppimisessa korostuvat käytännönläheisyys ja käytännölliset sovellukset ja tekemällä oppiminen (Fields 2005), jotka löytyivät myös joistakin
vastauksista:
”Käytännön esimerkit hyviä tuo varmuutta ja rohkeutta” (15N)
Loput havainnot ovat lähinnä yksittäisten vastaajien tekemiä, ja niiden sisältämät ideat on kirjattu luetteloon. Monet näistä vastaavat esimeriksi aikaisempia tutkimuksia (Fields 2005; Elsdon jne. 1995). Jos kerhotoiminnassa oppimista halutaan
edistää, nämä havainnot ovat hyödyllisiä: oppiminen ei ole aina suoraviivaista vaan
sitä voi tapahtua jaksoittain, omaehtoisuus lisää oppimisen mielekkyyttä ja kaikenikäiset ihmiset oppivat (usein vielä parhaiten, jos he oppivat toisiltaan). Kaikkiaan
kerhossa oppiminen ja kokemusten jakaminen tekevät opiskelusta mielekästä, ja
sillä on vaikutusta ihmisten elämään:

”

Vuorovaikutustaidot ovat
luonnollisesti erilaisia eri
ihmisillä. Luontaisesti
sosiaalisten ihmisten on
helpompi olla mukana
kuin ehkä hiukan arkojen
ja syrjäänvetäytyvien.
Hyvän ryhmähengen
luominen ja
ylläpitäminen toimii
kuitenkin kaikkien
eduksi, niin ohjaajan
kuin opiskelijoidenkin.

”Myönteinen asenne oppimiseen lisääntyi. Opintopiiri koetaan mukavaksi tavaksi
opiskella. Ryhmän tuki koettiin tärkeäksi.” (63N)
4. Ohjaamiseen liittyvä havainnot
Opiskelijoiden tietojen ja taitojen homogeenisuus on otettava huomioon (8), motivaation epätasaisuus on otettava huomioon (4), ohjaaja on tärkeä henkilö ryhmässä
(3), tasapuolisuus on tärkeää (3), suunnittelu ja valmistautuminen ovat tärkeitä (2),
kokemus auttaa, ryhmän käynnistäminen on haastavaa, leppoisuus on tärkeää, kerhon voi välillä jakaa myös pienempiin ryhmiin, ohjaajuus voi olla myös tavoiteltava
status kerhossa (1 kutakin).
Tärkein havainto tässä luokassa on yksilöiden huomioimisen korostuminen vastauksissa. Ohjaajan tulee ottaa kaikki huomioon tasapuolisesta ja suunnitella ohjausta sen mukaan, että kaikki eivät hallitse aihetta samalla tavalla. Lisäksi pitää
ymmärtää, että osallistujat ovat mukana vapaaehtoisesti ja heidän motivaationsa
taso voi vaihdella:
”Sitoutuminen kerhoon eri opiskelijoilla erilainen, innostusta runsaasti, oppimisnopeus vaihtelee, myös eritasoiset pohjatiedot tekevät tehtävän haastavaksi. Ylipäätään kokemus kerho-ohjaajana toimimisesta erittäin myönteinen” (74N)
”Vuorovaikutustaidot ovat luonnollisesti erilaisia eri ihmisillä. Luontaisesti sosiaalisten ihmisten on helpompi olla mukana kuin ehkä hiukan arkojen ja syrjäänvetäytyvien.
Hyvän ryhmähengen luominen ja ylläpitäminen toimii kuitenkin kaikkien eduksi, niin ohjaajan kuin opiskelijoidenkin.” (113N)
Muuta havainnot olivat lähinnä yksittäisiä. Alla on kaksi esimerkkiä niistä:
”Olen ollut huomaavinani, että oppimisen pitää olla leppoisaa ja mukavaa, muuten jo
seniori-ikäiset eivät viitsi tulla.” (79N)
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”Alkuun pääsemisessä oli vaikeuksia. Nyt sujuu jo paremmin, kun kerhon säännöt on
saatettu tietoon jokaiselle yhdessä ja tarvittaessa erikseen.” (67N)
Kaiken kaikkiaan tämän kysymyksen yhteydessä korostui vastausten laaja-alaisuus ja ryhmätoiminnan ja oppimisen välisten positiivisten havaintojen suuri määrä. Samoin ryhmän ja yksilön välinen yhteys on tärkeä.

Mitä opit ohjaajana toimimisesta?
Tämä kysymys kirvoitti vastaajilta hyvin laaja-alaisia vastauksia, ja yksittäisiä teemojakin kertyi alun perin 79, joita myöhemmin yhdisteltiin. Teemoista muodostui
viisi pääluokkaa: 1) ohjaamiseen ja pedagogiikkaan liittyvät taidot 35,5 % (n=73, 63
vastaajaa); 2) yleiset sosiaaliset/ryhmässä toimimisen taidot 18,9 % (n=39, 39 vastaajaa); 3) omaan elämänhallintaan liittyvät taidot 23,8 % (n=49, 46 vastaajaa); 4)
organisointitaidot 12,1 % (n=25, 22 vastaajaa); 5) muut 9,7 % (n=20, 18 vastaajaa).
Luokkien yksi, kaksi ja kolme välillä on paljon päällekkäisyyttä, eikä tulkintojen
tekeminen ollut tässä yhteydessä helppoa. Esimerkiksi osa elämänhallinnan taidoista on sellaisia, että ne ovat hyödyksi myös ohjaamistilanteissa, mutta ne ovat
sinällään yleismaailmallisia, että niitä voi käyttää myös toisenlaisissa tilanteissa.
Luokituksen apuna on käytetty Anderssonin (2001) selvityksessä esille noussutta
ohjaajatyyppien luokittelua, johon palataan myöhemmin uudelleen.
1. Ohjaamiseen ja pedagogiikkaan liittyvät taidot
Ohjaajakin tarvitsee koulutusta kehittyäkseen (8 mainintaa), ohjaaminen (8), asiassa pysyminen (5), ihmiset oppivat eri tavoin/tyyleillä (5), johtajuus ja sen tärkeys
(4), taustalle jättäytyminen oikeassa tilanteessa (4), osallistujien vapaaehtoisuuden ymmärtäminen (3), tavoitteiden asettaminen (3), ohjaajan tulee laittaa itsensä peliin (3), oman osaamisen/oppimisen halun voi siirtää muille (2), tulee edetä
hitaimman mukaan (2), motivointi (2), tunnin rytmitys, koulutusmenetelmät (2),
selkeys/täsmällisyys (2), leikkimielisyyden tärkeys (2), eri-ikäisten ohjaaminen (2),
ohjaajan rooli, ryhmäkuri, aikuiset tarvitsevat aikaa oppimiseen, myös poisoppiminen on tärkeää, kertauksen merkitys, vaihtelu tärkeää, suunnitelmat tulee viedä
loppuu, negatiivisen palautteen vastaanottaminen, tiedonhaku, vertainen voi olla
asiantuntijaa parempi hengenluoja, tulokset ovat paras palaute, välitavoitteet tärkeitä (1 kutakin).
Vastauksissa oli huomattavan paljon vaihtelua, mutta ohjaaminen, johtaminen ja
tietoisuus siitä, että ohjaaja tarvitsee itse koulutusta pysyäkseen toiminnassa kärryillä, nousivat selvästi esille. Vaikka suurin osa vastaajista koki itsensä vertaisohjaajiksi, ohjaajat kokevat kuitenkin, että heidän tulee olla muita osallistujia ”edellä”
opinnoissaan, mikä on varsin mielenkiintoista. Anderssonin (2001) mukaan erityisesti korkeasti koulutetut kerhonohjaajat kokevat omaan osaamisensa liittyvät tarpeet muita suuremmiksi.
”Ymmärtämään omaa puutteellista tietopohjaani, jota huomaan paikkailevani kerhokaverien kanssa sekä olen oppinut myös muiden kerholaisten tiedonpuutteita täydentämään omilla jo olemassa olevilla tiedoillani ja taidoillani.” (54N)
Tässä mielessä ajatukset opintokerhon ohjaamissuhteen epätasapainoisuudesta
(Koskela 2009) voivat olla osittain paikkansapitäviä. Osa vastaajista kuitenkin silti
korosti ryhmän välistä tasa-arvoa, koska myös ryhmän jäsenet voivat auttaa tässä
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”

Ohjaaja on kuin laivan
luotsi. Neuvoo ja
suosittelee, mutta jättää
vastuun kapteenille, eli
kerholaiselle.

asiassa ohjaajaa, kuten yllä käy ilmi.
Vertaisoppimista on tutkittu ehkä eniten koulumaailmassa, mutta siellä kiinnostus on kasvanut osaamisessaan samantasoisten henkilöiden keskinäiseen vertaisoppimiseen, jossa auttajan tai ohjaajan ja ohjattavien osaamisen samantasoisuus
tuottaa suuremman ”kognitiivisen konfliktin” ryhmään kuin silloin, jos ohjaaja on
ryhmäläisiä valtavasti edellä osaamisessaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että oppimisesta tulee entisestään riippuvaisempaa ryhmän yhteisestä osaamisesta ja samalla syvempää. Tällöin osa ryhmäläisistä tietää jostain aiheesta enemmän kuin ohjaaja
ja he pääsevät osaltaan tasapainottamaan valtasuhteita ryhmässä. Haasteena on
kuitenkin opittavan aineksen oikeellisuus, jos kukaan ei hallitse opiskeltavaa asiaa
muita syvällisemmin. Kuten yllä esitetty vastaus osoittaa, hyvin toimivassa ryhmässä ohjaaja antaa muidenkin ”paikkailla” osaamistaan, mikä lisää myös osallistujien
kommunikointitaitoja ja itsetuntoa (ks. Topping 2005).
Taustalle jättäytymistä korostavat vastaajat ja muutkin halusivat lisäksi erityisesti nostaa esiin tehtävänsä vertaisohjaajana eli sen, että he ovat ”ohjaamassa venettä”, mutta eivät päätä sen suuntaa:
”Ohjaaja on kuin laivan luotsi. Neuvoo ja suosittelee, mutta jättää vastuun kapteenille,
eli kerholaiselle.” (70N)
Osa vastaajista kuitenkin piti johtamista merkityksellisenä asiansa kerhon ohjaamisessa. Ohjaamisen ja johtajuuden merkitystä vastaajat kuvasivat muun muassa
seuraavasti:
”Tärkeätä on ottaa erilaiset mielipiteet huomioon, myös ottaa ”topakkuus” ohjaajana
toimimiseen.” (40N)
”Välillä on pystyttävä tekemään rankkojakin päätöksiä yksin ryhmän puolesta, välillä
taas osattava antaa päätösvalta ryhmälle.” (83N)
Erilaisten pedagogisten taitojen kirjo oli näissä vastauksissa jälleen huomattavan laaja, ja se osoittaa, että oppimiseen liittyvien havaintojen tekeminen onnistuu
myös ei-ammattilaiselta. Erityisesti vastauksissa korostui ryhmäläisten erilaisuus:
erilaiset oppimistyylit ja -nopeudet, eri-ikäiset osallistujat ja niin edelleen. Ihmisten
yksilöllisyyden ymmärtäminen on noussut tässä arvioinnissa esille jo aiemmissakin
vastauksissa. Tämä on haaste monelle ammatissa toimivallekin kasvattajalle, saati sitten ohjaajalle, jolla ei välttämättä ole koulutusta tehtäväänsä. Näin vastaajat
kommentoivat opiskelijoiden erilaisuutta:
”Ottamaan huomioon eritasoiset henkilöt. Ja sen että toiset oppivat huomattavasti
hitaammin kuin toiset.” (69N)
”Eri ikäisten ja erilaisen elämäkokemuksen huomioonottaminen on tärkeää” (55N)
Viimeisessä kommentissa mainittu elämänkokemus on myös esiintynyt joissakin
vastauksissa. Opintokerhossa korostuu teorian ohessa myös kokemusperäinen oppiminen: jaetaan kokemuksia, otetaan mallia toisilta ja niin edespäin. Kokemusperäinen oppiminen on sosiaalista luonteeltaan, ja se vaatii myös luottamusta ja hyvää
yhteishenkeä, kuten vastauksissa on tuotu esiin. Tällainen oppiminen on kuiten-
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kin usein mielekästä ja sillä voi olla syvälliset vaikutukset oppijaan (Malinen 2000).
Osallistujien kokemuksen ymmärtäminen nousee esiin myös siinä, että kolmelle ohjaajalle on ollut avartavaa tajuta, ettei vapaaehtoisia voi ohjata samoin kuin muita:
”Tärkeätä ryhmässä selkeäsanaisuus, huumori, ei saa olla liian tiukkapipoinen, kyseessä vapaaehtoisuus. Otetaan huomioon ryhmän tarpeet. Pyritään hyväntuuliseen ryhmän
ohjantaan.” (56N)
Pedagogiset ohjaajataidot on koettu haastaviksi, eli niiden kehittämiseen pitäisi
löytyä keinoja opintokeskuksen ja järjestöjen yhteistyönä.
2. Yleiset sosiaaliset/ryhmässä toimimisen taidot
Jokainen yksilö on erilainen (19), ryhmädynamiikan ymmärrys (5), yhteistyökyky
(4), kaikilla on annettavaa (4), kaikkia ei voi miellyttää (3), jokainen ryhmä on erilainen (2), luottamuksen rakentaminen ryhmässä (2), ryhmän kannustus (2), sosiaalisuuden merkitys (1), into tarttuu (1).
Näissä vastauksissa kertautuu monia jo aiemmin esiin nousseita asioita: yksilöllisyyden merkitys, ryhmän ainutlaatuisuus, joka muodostuu jäsenten ominaisuuksien kautta, sekä kannustavuus. Osa tähän luokkaan nimetyistä teemoista olisi voinut kuulua myös edelliseen tai seuraavaan luokkaan, mutta tähän valikoitui
nimenomaan ryhmän kannalta esitettyjä pohdintoja, ei niinkään välttämättä juuri pedagogiselta tai ohjaajan omaan elämänhallintaan liittyviä havaintoja. Alla on
muutama esimerkki:
”Vaikka runko on sama niin ihmiset itse tekevät ryhmästä omanlaisensa. Onnistumiseen tarvitaan kaikkien apua ja tukea.” (104N)
”Se on kyllä vastuullinen ja haasteellinen tehtävä. Siinä tulee tuntemaan ihmisten
luonteita. Pitää hyväksyä ihminen sellaisena kuin hän on, kaikkien ei tarvitse olla yhtä
hyviä.” (148N)
”Opin aikuisryhmän dynamiikkaa sekä kommunikointia. Sain lisäksi uusia oivalluksia,
miten saan verbalisoitua asioita monella eri tavalla, jotta voimme saavuttaa päämäärän.”
(24M)
Ryhmätaidot ovat ohjaajalle äärimmäisen tärkeitä, vaikka kuten aiemmin tuli
ilmi, monet pitävät niiden hallintaa opintokerhossa myös helppoina ja oletettua
harvemmat haastavina.
3. Omaan elämänhallintaan liittyvät taidot:
Kommunikointi ja sen tärkeyden ymmärtäminen (11), vastuullisuus (7), maailmankuvan laajeneminen (5), itsehillintä/kärsivällisyys (4), kuunteleminen (4), itseluottamus (4), oma-aloitteisuus (3), nöyryys (2), omat rajoitteet (2), joustavuus,
aktiivisuus, jakaminen, haasteista selviäminen, kannustavuus, ihmissuhdetaidot (1
kutakin).
Ohjaaminen antaa ohjaajalle monia taitoja. Tähän pääluokkaan on valikoitunut
erilaisia kykyjä ja taitoja, joita voi käyttää osana omaa elämää ja sen hallintaa. Monet niistä toteutuvat toisten ihmisten kanssa (esim. kommunikointi), mutta toiset
ovat vahvasti yksilöllisiä (esim. kärsivällisyys). Yhteistä näille taidoille on niiden siirrettävyys tilanteesta toiseen, esimerkiksi työelämään.
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”

Omat
vuorovaikutustaidot
sekä ammattitaito
kehittyy koko ajan.
Osallistujien mukana
tulee jokaiseen ryhmään
valtavasti uutta tietoa
ja erilaisia näkökulmia,
joista ohjaajakin voi
ottaa opikseen, vaikka
opiskeltava aihe on aina
sama.

”

Ryhmäkurin
ylläpitämistä, niin
että kaikilla on tilaa
ja että pysytään
asiassa. Uusia vinkkejä
toisten kokemuksista,
elämänkuvan
laajenemista, väliin
jopa itsehillinnän
karttumista.”

Kommunikaatio havaittiin vastauksissa paitsi taitona, myös tarpeena:
”Omat vuorovaikutustaidot sekä ammattitaito kehittyy koko ajan. Osallistujien mukana tulee jokaiseen ryhmään valtavasti uutta tietoa ja erilaisia näkökulmia, joista ohjaajakin voi ottaa opikseen, vaikka opiskeltava aihe on aina sama.” (113N)
”Asioiden organisointia, kommunikointia.” (169N)
”Koskaan ei voi informoida liikaa – ja silti osalta menee ohi ;-)” (160M)
Vastuun kantaminen liittyy opintokerhossa ennen kaikkea käytännön toiminnan
hoitamiseen: jonkun eli ohjaajan tulee olla aloitteellinen ja vastuullinen, vaikka näissä ryhmissä kaikki ovatkin ihanteellisesti tasa-arvoisessa asemassa:
”Jonkun on vain hoidettava yhteiset hommat, olemme muuten pyrkineet toimimaan
mahdollisimman demokraattisesti, olen myös yksi ryhmän jäsen en pelkästään ohjaaja”
(30N)
Maailmankuvan avartuminen oli viidelle vastaajalle myönteinen oppimiskokemus. Ryhmän ohjaaminen opettaa myös esimerkiksi kärsivällisyyttä, kun kaikkien
ohjattavien kanssa ei voi edetä samaa tahtia. Vapaaehtoisryhmät ovat usein kiitollinen yleisö, mistä seuraa ohjaajan itsetunnolle positiivisia asioita:
”Ryhmäkurin ylläpitämistä, niin että kaikilla on tilaa ja että pysytään asiassa. Uusia
vinkkejä toisten kokemuksista, elämänkuvan laajenemista, väliin jopa itsehillinnän karttumista.” (12N)
”Kärsivällisyyttä asiat pitää selostaa näkövammaiselle henkilölle ymmärrettävästi.
Että hän osaa toimia annetun ohjeen mukaisesti.” (43N)
”itseluottamusta, hillintää eteenpäin menossa ja muiden huomioimista, etukäteen
suunnittelun tärkeyttä” (35M)
Ohjaajat ovat itsekin yleensä vapaaehtoisia, jolloin he eivät saa rahallista korvausta työstään. Ohjaajana toimimisesta seuraa kuitenkin muuta ”hyvää”, kuten näistä vastauksista käy ilmi.
4. Organisointitaidot
Suunnittelu/valmistelu (17), rutiinit (7), ennakointi (3), järjestelmällisyys (2), aikataulutus (2), asiantuntijoiden hyödyntäminen, opintokeskuksen hyödyntäminen,
kokonaisuuksien hallinta, toiminnan kehittäminen (1 kutakin).
Organisointitaidot liittyivät vastauksissa ennen kaikkea kerhon rutiinien pyörittämiseen: valtionapuhakemukset tulee lähettää ajallaan, aikataulut tulee laatia ja
niin edelleen.
”Oppii mistä hakea asiantuntijoita kerhoon. Pitää yhteyttä Ok-keskukseen Saa palautetta. Yhden on kuitenkin vastattava papereista ja että kerho toimii jäsenten tuella.
Yhteistyötä.” (66N)
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”

Suunnitelmallisuutta,
pärjäämistä erilaisten
ihmisten kanssa ja
heidän mielenkiintonsa
ylläpitämistä - niin ettei
tunti hajoa jutusteluun.

Opintokerhosta sanotaan usein, että se tuo toiminnalle ryhtiä. Eräs syy tähän
on suunnitelmallisuus ja suunnittelu, joka mainittiinkin useimmin tähän luokkaan
osuneissa vastauksissa:
”Suunnitelmallisuutta, pärjäämistä erilaisten ihmisten kanssa ja heidän mielenkiintonsa ylläpitämistä - niin ettei tunti hajoa jutusteluun.” (11N)
Organisointitaitoja voi käyttää esimerkiksi oman järjestön toiminnassa laajemmin toiminnan kehittämiseen:
”Ohjaajana täytyy olla perillä opintokerhojen ja -tilaisuuksien järjestämiseen liittyvistä päivitetyistä tiedoista. Ohjaajana toimimista helpottaa suuresti se, jos on yhdistyksen hallituksessa mukana ja pysyy näin ollen perillä kaikissa muutoksissa, joita kuorossa
tapahtuu. Olen myös oppinut virallisten asiakirjojen tekemisestä ohjaajana ollessani.”
(118N)
5. Muut
Uudet asiat yleensä (6), ei mitään (lähinnä koska tekee samaa työkseen) (5), työn
antoisuus, eos (3), demokratia (2), muu (2), hyödyntämään muiden tukea (1).
Osa vastaajista toimii palkkatyössä esimerkiksi opettajina, joten kerho ei varsinaisesti tuo heille uusia taitoja. Osa heistä silti korosti esimerkiksi jokaisen ryhmän
erilaisuutta tai viihtymistään. Muuten tähän luokkaan valikoituneista vastauksista
ei ilmennyt mitään sellaista, joka toisi tähän analyysiin uutta tietoa.
***
Ohjaajien orientaation ja arvostusten moninaisuus korostuu yllä esitetyissä vastauksissa. Anderssonin (2001) ruotsalaisia opintokerho-ohjaajia käsitelleessä selvityksessä ohjaajien keskuudessa havaittiin neljänlaisia orientaatioita ohjaamiseen:
pedagoginen, aatteellis-yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja käytännöllinen. Käsillä
olevassa selvityksessä korostuvat kaikki muut paitsi aatteellinen. Käytännöllisesti
orientoituneita ohjaajia lienee vastaajajoukossa myös suhteellisen vähän. Demokratian kaltaiset aatteellista suuntautumista ilmentävät ilmaisut kuitenkin esiintyivät
myös näissä vastauksissa ja ryhmätoiminnan on kerrottu tuovan osallistujille suvaitsevaisuutta ja muita eettisiä kykyjä sekä edistävän yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Anderssonin mukaan pedagogisesti orientoituneet ohjaajat korostavat ennen kaikkea toimintaa ja sosiaalisesti orientoituneet ovat myös kiinnostuneita toiminnan
aatteellisuudesta. Ohjaajakoulutuksen käyneet ohjaajat olivat Anderssonin selvityksessä muita useammin pedagogisesti orientoituneita.
Yllä olevissa vastauksissa korostui pedagogiikka kaikkein eniten ja jos sitä halutaan kehittää, tulee panostaa ohjaajien koulutukseen. Opintokeskuksen kannalta
pedagoginen osaaminen onkin varmasti tärkein kehittämiskohde, koska toiminnan
laatuun liittyvät kysymykset ovat korostuneet viime vuosina aiempaa enemmän. On
kuitenkin muistettava, että hyvä ryhmä ja hyvä oppiminen kulkevat käsi kädessä.

Yhteenveto
Tässä arvioinnissa haluttiin selvittää ohjaajien käsityksiä paitsi kerhon toiminnasta
yleisellä tasolla, niin myös pedagogiikasta sekä oppimisen että ohjaamisen kannal-
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ta. Vastaajien mielestä oppiminen ryhmässä on usein antoisampaa kuin yksin opiskelu. Lisäksi ryhmä tukee oppimista ja oppiminen tukee ryhmää. Näitä kahta asiaa
ei kannatakaan yleensä tarkastella erillään. Vastaavia ajatuksia ovat esittäneet useat
kasvatustieteilijät.
Ryhmät koostuvat myös yksilöistä ja yksilöiden erilaisuus korostui vastauksissa.
Onkin oletettavaa, että ohjaajille olisi hyödyllistä saada enemmän tietoa esimerkiksi
erilaisista oppimistyyleistä, eri-ikäisten ihmisten oppimisesta ja niin edespäin. ”Jokainen tuo ryhmään jotain” -tyylinen ajattelu korostui myös vastauksissa: ryhmän
toiminta hyötyy myös, jos jokaiselle on mielekästä tekemistä ja oppimista tarjolla.
Yksilö saa oppimisesta iloa ja oppimisella voi olla vaikutuksia myös terveydentilaan
ja elämään yleensä.
Ohjaamisen kohdalla korostuivat pedagogiset seikat, kuten ensimmäisenkin tutkimuskysymyksen kohdalla. Näiden kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Ihmissuhdetaidot ovat tässä arvioinnissa jääneet ehkä oletettua vähäisemmälle huomiolle vastaajien näkemyksissä.

4.4. Miten ohjaajat kokevat opintokeskukselta saamansa tuen?
Opintokerhojen ohjaajien suhdetta opintokeskukseen lähestyttiin kysymällä heiltä
kokemuksia saamastaan tuesta sekä pyytämällä heitä kertomaan, millaista tukea he
haluaisivat saada.
Vastauksista kävi yleisesti ottaen ilmi, että ohjaajien suhde opintokeskukseen ei
ole erityisen läheinen ja että tärkeimmät kysymykset koskevat rahaa. Tämä on toki
luonnollista, kun ottaa huomioon, että kerhot kuitenkin toimivat ensisijaisesti jäseniään ja järjestöjen alaisuudessa toimivien kerhojen kohdalla myös järjestöä varten.
OK:n henkilökunnalta saatu tuki on kuitenkin arvostettu korkealle, kuten alta voidaan havaita.

Millaista tukea sait OK-opintokeskukselta?
Vastaukset jakautuivat seuraavasti:
Taloudellinen tuki (59 mainintaa), henkilökunnan tuki (sekä pedagoginen että hallinnollinen) (40), ei mitään (32), kirjalliset ohjeet (21), kotisivujen ohjeistukset (10),
Akseli-lehti (6), infot ja muut koulutustapahtumat (5), oppimateriaali (4), vinkit/
ideat (2), kokoontumiset, kerhon runko (vanha materiaali), apua tilojen hankkimiseen, muu (1 kutakin).
Vaikka taloudellisen tuen koettu pienuus onkin jo tullut esiin aiemmin tässä raportissa, rahallista tukea kuitenkin arvostetaan. Lähes 60 vastaajaa oli nostanut sen
esiin vastauksessaan.
”valtionapu, tärkeää opintomateriaalin hankkimisessa” (61M)
Toinen tärkeäksi koettu tukimuoto on OK:n henkilökunnalta saatu opastus ja
neuvonta. Vaikka moni sitä ei tarvitsekaan, sitä kuitenkin arvostetaan. Vastaajat
ovat kokeneet saamaansa ohjausta muun muassa ystävälliseksi ja joustavaksi. Suurimmaksi osaksi tuki on liittynyt hallinnollisiin kysymyksiin, kuten hakemusteknisiin asioihin, mutta useampi vastaaja mainitsi saaneensa myös pedagogista tukea:
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”Olen aina saanut vastauksen kysymyksiini, erilaisissa lyhyt kursseissa innostusta. Välillä oli tauko ja yhteyttä ei ollut, mutta nyt on alkanut tulla kirjeitä, kun olen vasta 75 v

4. Tulosten yleinen esittely

”

Aina voi kysyä neuvoa
aluesihteeriltä.
Rahallinen avustus
on merkittävä
tällaisille ryhmille,
joissa rahankeruuta ei
harjoiteta ja kaikki ovat
jo evp-kansalaisia.

alkanut opiskella tietokoneen kanssa.” (66N)
”Aina voi kysyä neuvoa aluesihteeriltä. Rahallinen avustus on merkittävä tällaisille
ryhmille, joissa rahankeruuta ei harjoiteta ja kaikki ovat jo evp-kansalaisia.” (155N)
”OK-opintokerhoinfoissa on tullut hyviä asioita esille. Kerhon alkuaikoina sain myös
henkilökohtaista ohjausta. Opintokerhotoiminnasta on OK:lla myös materiaalia ja Akseli-lehdessä on ollut juttuja, joihin olemme ryhmässä tutustuneet.” (53N)
Muutama vastaaja antoi myös moitteita palvelusta, koska he eivät olleet esimerkiksi saaneet vastauksia sähköposteihinsa.
Paljon vastauksia oli luokiteltu myös ryhmään ”ei mitään” tukea. Osa vastaajista
täsmensi, ettei ollut tukea pyytänytkään ja muutama sanoi, että tuki menee kerholle, mutta ohjaajan saama tuki on vähäistä. Osa ohjaajista ei myöskään asioi hallinnollisissa asioissa OK:n kanssa, vaan yhdistyksessä tai järjestössä joku muu hoitaa
asian.
”Ohjaajana en oikeastaan mitään, en sitä hirveästi odottanutkaan. Yhdistyksessä kannustetaan jatkamaan ja pidetään toimintaa tärkeänä.” (53N)

”

Taloudellista tukea
valtionavun muodossa.
Kirjallisia ohjeita,
Okry-verkko,
Akseli-lehti.

Muut merkittävät kommentit koskivat materiaalia. Kerhon hoitamisen kirjalliset
ohjeet on otettu hyvin vastaan, samoin kotisivuja käyttää ahkerasti osa vastaajista.
OK:n jo lakkautettua Akseli-lehteä on samoin luettu kerhoissa ja siitä on pidetty.
Muutama vastaaja kertoi myös käyttävänsä OK:n osin vanhempaakin materiaalia
opiskelun tukena.
”Taloudellista tukea valtionavun muodossa. Kirjallisia ohjeita, Okry-verkko, Akselilehti” (80N)
Asiat, joihin tulee näiden vastauksia perusteella kiinnittää huomiota, ovat ajantasainen vastaaminen kyselyihin sekä tiedottaminen. Akseli-lehti on korvattu OKkanava-nimisellä verkkolehdellä. On tärkeä pitää huoli, että kerhojen ohjaajat päätyvät lukemaan sitä, vaikka he eivät saakaan paperiversiota lehdestä käteensä.

Millaista tukea olisit toivonut OK-opintokeskukselta?
Vastaukset jakautuivat seuraavasti:
En osaa sanoa (40 mainintaa), ei nykyistä enempää (39), suurempi taloudellinen tuki
(21), koulutus (8), vinkit/ideat (6), vierailut tai muu ohjaus (6), lisää joustavuutta/
vähemmän byrokratiaa (5), enemmän infoa nettiin ja mahdollisuus käyttää enemmän nettiä asiointiin (4), vertaistukea jossain muodossa (4), muu (4), hallinnollinen tuki (3), lista oman alueen muista opintokerhoista/kontakteja (2), rekisteri eri
alojen asiantuntijakouluttajista (2), oppimateriaalit (2), epämuodolliset tapaamiset
(esim. juhlat) (2), juttuja lehteen muista kerhoista, markkinointi esim. paikallislehdissä, seuranta, enemmän tietoa OK:sta, palaute kerhon arvioinnin yhteenvedoista
(1 kutakin).
Ohjaajien hieman etäistä suhdetta opintokeskukseen kuvaa hyvin se, että eniten
vastauksia saatiin kategoriaan ”en osaa sanoa”. Suuri osa vastaajista on myös tyytyväisiä nykyiseen tasoon, eivätkä kaipaa enempää tukea.
Kuten aiemmin tuli jo mainittua, raha on kerhoille ongelma, mikä näkyy myös
näissä vastauksissa:
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”

Rahallinen tuki voisi olla
vähän suurempi, koska
tarvikkeiden hinnat ja
luennoitsijoiden palkkiot
ovat korkeita. Jos kurssit
maksavat osallistujille
liikaa, se karsii kursseille
tulijoiden määrää.

”Rahallinen tuki voisi olla vähän suurempi, koska tarvikkeiden hinnat ja luennoitsijoiden palkkiot ovat korkeita. Jos kurssit maksavat osallistujille liikaa, se karsii kursseille
tulijoiden määrää.” (79N)
Koulutusta ja ohjausta esimerkiksi vierailujen muodossa, vinkkejä ja mahdollisuuksia jakamiseen esim. toisten kerhojen kanssa kaipasi myös useampi vastaaja.
Vinkkejä voisi vastaajien mukaan jakaa esimerkiksi verkossa. Samoin kaivataan nettiin tietoa myös asiantuntevista kouluttajista, joita kerhot voisivat käyttää hyväkseen. Tässä muutama esimerkki vastauksista:
”Enemmän taloudellista tukea, koska kirjat ovat kalliita eikä uusia saa kirjastoista.
Kokoontumispaikkaa ei ole, vaan olemme kokoontuneet toistemme kodeissa esim. kokouspaikka, jonne voisi kirjat toimittaa ja sieltä lainata. Kokoontumispaikka puuttui myös
Martoilta. ATK-pohjainen listaus esim. kirjallisuuspiireistä, jolloin saataisiin ns. vertaisryhmä ja voitaisiin vaihtaa kokemuksia.” (12N)
”Toivoisin, että OK-opintokeskuksen paikallisella toimitsijalla olisi joskus aikaa käydä
katsomassa työskentelyämme. Ottaisimme hänet ilomielin vieraaksemme.” (67N)

”

Vähemmän selvityksiä
erikoiskerhojen osalta.
Kaikki vois hoitaa
okryverkon kautta.

”En osaa kuvitella tai osaanpas; koska taitavia opettajia on tarjolla, voisi OK tarjota
listaa opetukseen haluavista taideopettajista, malleista, harrastustiloista, näyttely-tiloista. Kesäkursseista koti- ja ulkomailla. Yhteisistä taidematkoista ympäri maan tai ulkomaillekin ja ainakin kerran vuodessa yhteiset juhlat KAIKILLE OK-kerholaisille” (30N)
Hallinnollisten asioiden kohdalla kaivattiin enemmän asiointimahdollisuuksia
verkkoon, suurempaa joustavuutta ja vähemmän byrokratiaa sekä yleensä enemmän tukea. Yksi vastaaja toivoi myös yhteenvetoa toimittamistaan tiedoista. Osa
OK:n byrokratiasta koetaan vaikeaksi: esimerkiksi lomakkeiden täyttö on aiheuttanut joillekin vastaajille tai heidän tuntemilleen muille ohjaajilla hankaluuksia:
”Selkeämpiä ohjeita määräajoista, onko raportointikausi 12 kk kerhon aloittamisesta
vai kalenterivuosi vai kausi kerhon alusta tavoitteiden saavuttamiseen asti.” (27N)
”Vähemmän selvityksiä erikoiskerhojen osalta. Kaikki vois hoitaa okryverkon kautta.”
(19M)
”OK-opintokeskuksen sivuilla lomakkeita liian kanssa. Tuottanut vaikeuksia löytää oikeat lomakkeet oikeilta sivuilta. Siihen olisin toivonut neuvoa.” (123M)
Hallinnollinen joustavuus ja keveys on koettu vastauksissa tärkeiksi asioiksi, koska suhteessa saatuun tukeen hallintoa on paljon. Ongelmaa on yritetty ratkaista jo
pitkään, mutta esimerkiksi verkon käyttö hallinnointiin tulee ilmeisesti vielä lisätä.
Toinen tärkeä asia on vertaisuus. Se, miten sitä voidaan edistää, tulisi selvittää
opintokeskuksen ja järjestöjen välillä. Vastaajat ovat toivoneet koulutusta, tapaamisia, listoja alueensa muista kerhoista ja nettiin vinkkipalstoja tai keskustelua.
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Yhteenveto
Yleisesti tämän kysymyksen kohdalla voidaan sanoa, että opintokerhojen ohjaajien
suhde opintokeskukseen on lähinnä taloudellis-hallinnollinen ja ehkä hieman etäinen. Suuri osa ohjaajista on tähän tilanteeseen varsin tyytyväinen, koska he toimivat ensisijaisesti järjestössään tai kerhossaan. Jos opintokeskus haluaa kuitenkin
läheisemmän suhteen ohjaajien kanssa, tämä voisi tapahtua esimerkiksi ohjaamalla
kerhoja vertaisuuteen. Menetelmistä ja toimenpiteistä tulisi käydä keskustelua, jossa olisi hyvä kuulla myös ohjaajia itseään.
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5. Tulokset vastaajaryhmittäin

T

ässä raportissa vertailtavat vastaajaryhmät valittiin arviointia valmistelevan
asiantuntijakeskustelun (Liisa Leskinen) ja muiden lähteiden (esim. Fields
2005; Andersson 2001) avulla. Näiden perusteella merkittävinä tekijöinä pidettiin
ohjaajan ikää, ohjaamiskokemuksen kestoa sekä ohjaajan kokemusta roolistaan
ryhmässä: onko hän kokenut olevansa vertais- vai vapaaehtoisohjaaja?
Jokaista kysymystä ei tässä yhteydessä ole mielekästä käydä läpi. Ryhmäkohtaiseen tarkasteluun on valittu kysymyksestä kahdeksan muut numeeriset kysymykset
paitsi opintokerhon kokoontumistilaa koskeva kysymys, jolla ei välttämättä ole yhteyttä vastaajaryhmään.
Sanallisista kysymyksistä keskitytään kahteen: siihen, minkä ohjaajat kokivat
ollen kerhossaan tärkeintä ja mitä he oppivat ohjaamisesta. Näin saadaan tietoa
ohjaajan suuntautumisesta ja identiteetistä sekä pohdittua sekä työskentelyyn että
pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä ohjaajan itsenä kannalta.

5.1. Ikäryhmät
Ohjaajan ikä saattaa olla monella tapaa kiinnostava kysymys. On esimerkiksi usein
sanottu, että nuoremmat vapaaehtoistyöntekijät ovat aiempia sukupolvia instrumentaalisempia eli hakevat tehtävästään itselleen hyötyä, mutta heillä voi olla myös
pedagogisesti erilaisia näkemyksiä kuin vanhemmilla ohjaajilla.
Tätä arviointia varten vastaajat jaettiin neljään ikäryhmään (168 vastasi ikäkysymykseen).
1. – 35-vuotiaat
2. 		 36–50-vuotiaat
3. 		 51–65-vuotiaat
4. 		 66+-vuotiaat
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13 kpl osuus vastaajista 8 %
33 kpl osuus vastaajista 20 %
85 kpl osuus vastaajista 51 %
36 kpl osuus vastaajista 21 %

Jakaumasta voidaan nähdä, että vuonna 2008 ohjaajista yli 70 % oli yli 50-vuotiaita. Kuten aiemmin jo mainittiin, tämä poikkeaa Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen tuloksista. Jos ohjaajat ovat samanikäisiä kuin ohjattavat, voidaan
miettiä, onko kerhotoiminta enää houkuttelevaa nuoremmille ihmisille. Useissa järjestöissä pitkään toimineet vapaaehtoiset ovat usein myös pelokkaita luopumaan
tehtävistään, vaikka he samalla haluaisivat niin tehdä. Toiminnan jatkuvuuden nimissä voisi olla hyödyllistä miettiä, mistä saadaan rekrytoitua nuorempia kerho-ohjaajia mukaan.
Tämä asia koskee erityisesti miespuolisia ohjaajia: kun nuorimmassa ryhmässä
heitä ei ole mukana ainuttakaan, 51–65-vuotiaista ohjaajista miehiä on kuitenkin
25 % (21 kpl) ja vanhimmassakin ryhmässä heitä on 14 % (5 kpl).
Vastaajista huomaa myös yleisen koulutustason nousun: alle 50-vuotiaiden ohjaajien keskuudessa ei ole yhtäkään, joka olisi suorittanut pelkän peruskoulutuksen,
kun taas vanhimmassa ryhmässä heitä on 22 % (8 kpl). Ja kun alle 35-vuotiaista
ohjaajista 85:lla prosentilla (11 kpl) on korkeakoulutus, vanhimmassa ryhmässä
heitä on huomattavasti pienempi osuus, 33 % (12 kpl). Tällä voi olla vaikutuksia
esimerkiksi kerhon ohjaamisen pedagogiikkaan: Anderssonin (2001) mukaan koulutetummat ohjaajat ovat usein pedagogisemmin orientoituneita kuin muut, jotka
kiinnittävät useammin huomiota esimerkiksi viihtymiseen. Koulutetummat ohjaajat asettavat helposti itselleen ja kerholleen enemmän vaatimuksia. Tästä voi seu-
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rata ristiriita: kun kerhon tulee samalla sekä toimia tavoitteellisesti että toteuttaa
matalan kynnyksen oppimista, toiminta tulee sovittaa niin, että se tukee molempien tavoitteiden saavuttamista.
Iällä on luonnollisesti vaikutusta ohjaajauran kestoon: kun nuorimmassa ryhmässä 62 % (8 kpl) vastaajista oli ohjannut kerhoa vasta 1–3 vuotta, eikä yksikään
yli yhtätoista vuotta, niin 51–65-vuotiaiden ja 66+-vuotiaiden ryhmässä vähän aikaa ohjanneiden osuus oli laskenut alle 40:een prosenttiin (37 ja 39 %). Molemmissa
ryhmissä noin viidennes vastaajista oli sen sijaan ohjannut kerhoa yli 11 vuotta.
Se, että ohjaajille on opintokeskuksen puolesta aiempaa vähemmän esimerkiksi
koulutusta, näkyy vastauksissa: vain 15 % kahden nuorimman ryhmän vastaajista
on osallistunut ohjaajille tarkoitettuun koulutukseen, kun taas vanhimmassa vastaajaryhmässä jopa 56 % on ollut koulutuksessa mukana.
Seuraavaksi tarkastellaan numeeristen vastausten keskiarvoja alla olevan taulukon avulla. Vertailussa ovat keskiarvot (1 erittäin paljon…5=ei lainkaan).
VÄITTÄMÄ

–35 v.

36–50 v.

51–65 v.

66– v.

Opintokerhoon osallistuminen edellytti osallistujilta
ennakkotietoja ja -taitoja.

3,5

3,8

3,5

3,2

Osallistujat osallistuivat opintokerhon tavoitteiden
määrittelyyn ja toiminnan suunnitteluun.

2,5

2,6

2,9

2,3

Opintokerhon tavoite toteutui.

1,5

1,5

2,0

1,9

Olen tyytyväinen opintokerhon sisältöön.

1,4

1,6

2,1

1,8

Taulukko 3. Vastaajien mielipiteitä opintokerhon organisoimisesta ikäryhmittäin
(keskiarvo, 1= erittäin paljon…5=ei lainkaan)

PÄÄLUOKKA

Luvuista voidaan huomata kahden nuorimman ja kahden vanhimman ryhmän
muistuttavan toisiaan, vaikka erot ryhmien välillä eivät suuret olekaan. Nuorempien ohjaajien vetämissä ryhmissä ollaan tyytyväisempiä sisältöön ja tavoitteiden
saavuttamiseen. Nuoremmilla ohjaajilla on takanaan lyhyempi ohjaajaura, joten on
vaikea sanoa, saavutetaanko näissä ryhmissä tavoitteet oikeasti paremmin, vai onko
vanhemmilla ohjaajilla kriittisempi asenne oman kerhonsa suoriutumista kohtaan.
Kerholaisten osallistuminen kerhoin toiminnan suunnitteluun tuntuu olleen vähäisintä 51–64-vuotiaiden kerhoissa. Muuten vastauksissa ei ollut huomattavia eroja.
Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan ohjaajien kokemuksia oppimisesta ja kerhonsa tärkeimmistä asioista. Tässä tarkastellaan erityisesti vastausten jakautumista, mutta myös hieman siitä, miten eri ryhmät painottivat eri ulottuvuuksia.
Kysymykseen siitä, mitä ohjaajat oppivat, vastaukset jakautuivat luokittain seuraavasti:
% (n)
–35 v.

% (n)
35–50 v.

% (n)
51–65 v.

% (n)
66– v.

36,3 % (4)

40,6 % (14)

33,3 % (36)

26,9 % (14)

sosiaaliset/ryhmässä toimimisen taidot

9,1 % (1)

19,4 % (7)

25 % (27)

17,3 % (9)

omaan elämänhallintaan liittyvät taidot

27,3 % (3)

30,6 % (11)

22,3 % (24)

30,8 % (16)

organisointitaidot

27,3 % (3)

2,8 % (1)

12 % (13)

11,5 % (6)

0

8,3 % (3)

7,5 % (8)

13,5 % (7)

Ohjaamiseen ja pedagogiikkaan liittyvät taidot

muut

Taulukko 4. Ohjaamisesta oppimisen teemat ikäryhmittäin
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Alle 35-vuotiaita on tässä arvioinnissa mukana hyvin vähän, joten jakaumatkaan eivät välttämättä kerro kovin paljoa tämän ikäisten ohjaajien ajattelusta. On
kuitenkin sanottava, että heidän puheessaan oppimisesta korostuvat organisointitaidot huomattavasti muita ryhmiä enemmän ja ryhmässä toimimiseen liittyvät
sosiaaliset taidot huomattavasti muita vähemmän. Nuorilla ohjaajilla ei välttämättä ole vielä työelämässä saatuja organisointitaitoja, joten ohjaamisen kaltainen vapaaehtoistyökin voi niitä kehittää. Sen sijaan heillä voi luonnostaan olla sosiaalisia
taitoja (joita esimerkiksi opetetaan koulussa aiempaa enemmän), joista on ryhmän
vetämisessä hyötyä.
36–50-vuotiaat ohjaajat taas ovat jo ehtineet toimia työelämässä ja vapaaehtoistyössä. Ehkä tästä syystä organisointitaitojen luokkaan on saatu hyvin vähän
havaintoja. Pedagogiset taidot korostuvat vähän muita enemmän, muuten vastauksissa ei ole suurta eroa. Kun ryhmän vastauksia tarkastelee, voidaan huomata,
että tähän ikäryhmään kuuluvat vastaajat korostivat usein yksilön ja ryhmän välistä
vastavuoroisuutta: jokainen yksilö tuo ryhmään jotain ja tekee ryhmästä ainutlaatuisen. Samalla yksilö oppii ja saa ryhmältä paljon muutakin.
51–65-vuotiaiden ryhmässä korostuivat ryhmään liittyvät taidot, kun taas ohjaajan omaan elämänhallintaan liittyviä taitoja oli mainittu muita harvemmin. Näihin
molempiin luokkiin liittyvien taitojen kohdalla oli ehkä muita ryhmiä useammin
kyse ihmisten erilaisuuden ymmärtämisestä ja hyväksymisestä, oli kyseessä sitten
oppimistyylien kirjo tai omista poikkeavat mielipiteet tai arvostukset.
Vanhimmassa ikäryhmässä koettiin opitun muita vähemmän pedagogisia taitoja.
On kuitenkin sanottava, että kaikki havainnot vapaaehtoisuuden ymmärtämisestä
tulivat tästä ryhmästä: kaikki eivät voi aina sitoutua samalla tavalla kerhon toimintaan. Muuten tässä ryhmässä tehdyt havainnot oppimisesta eivät suuresti poikenneet muista ryhmistä.
Kaiken kaikkiaan pedagogiset taidot korostuivat hieman enemmän kahdessa
nuoremmassa ryhmässä, mikä saattaa johtua vastaajien muita lyhyemmästä kokemuksesta ohjaajana. Muuten näissä vastauksissa ei ole suurta eroa.
Kysymykseen siitä, mikä kerhossa oli tärkeintä, vastaukset jakautuivat seuraavasti:
PÄÄLUOKKA
rutiinit
ihmisiin liittyvät asiat
pedagogiset/ohjaajaan liittyvät
muut

% (n)

% (n)

% (n)

% (n)

–35 v.

36–50 v.

51–65 v.

66– v.

0

6,7 % (3)

6,5 % (8)

4% (1)

52,6 % 810)

40 % (18)

33,9 % (38)

34 % (17)

47,4 % (9)

53,3 % (24)

57,3 % (71)

60 % (30)

0

0

3,3% (3)

2 % (4)

Taulukko 5. Opintokerhossa tärkeimmiksi koetut asiat ikäryhmittäin
Nuorimmista vastaajista kukaan ei korostanut rutiineja. Vaikka ihmisiin ja ryhmään liittyvien taitojen oppiminen ei tässä ryhmässä olekaan niin merkittävää, niin
ryhmän toiminnan kannalta ne ovat tämän vastaajaryhmän mielestä tärkeitä. Tämän ryhmän vastauksissa on kiinnostavaa se, että vertaisuudesta suoraan tai epäsuorasti puhuvat vastaukset löytyivät kaikki tästä ikäryhmästä. Tämä saattaa kertoa
joko siitä, että nuoremmat ovat omaksuneet tämän termin käyttöönsä tai että he
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näkevät yhteistoiminnan eri tavalla kuin vanhemmat ohjaajat.
36–50-vuotiaiden ryhmän vastaukset eivät jakaumiltaan suuremmin poikenneet
muista, mutta kun ryhmän vastauksia tarkastelee lähemmin, voitiin havaita, että
tähän ikäryhmään kuuluvat vastaajat halusivat muita useammin korostaa hyvän,
kannustavan tai avoimen ilmapiirin luomisen tärkeyttä ja sen merkitystä myös oppimiselle. Tämä saattaa olla kokemuksen myötä kasvava käsitys.
51–61-vuotiaiden vastausten jakauma ei juurikaan poikennut muista, mutta
pedagogisten asioiden pääluokassa tämä ryhmä korosti paljon muita enemmän
osallistujien tyytyväisyyttä sekä opintojen tavoitteellisuutta. Ohjaajat näkevät tyytyväisyyden kumpuavan mm. hyvin suunnitelluista tapaamisista. Ehkä enemmän
kuin laatua, tämän ikäryhmän vastaajien ajattelu koskee sitä, että kunhan ohjaaja
tekee tarpeeksi, ryhmäläiset ovat tyytyväisiä. Ehkä tämän takia tähän ikäryhmään
kuuluvien ohjaajien kerhoissa kerholaiset osallistuvat suunnitteluun hieman muita
vähemmän.
Vanhimman ryhmän vastauksista ei myöskään löytynyt muuten mitään erityistä tai poikkeavaa, mutta vastauksissaan he korostivat muita enemmän tapaamisen
merkitystä esimerkiksi yksinäisille ihmisille ja verkostojen luomista. Heidän vastauksissaan näkyi myös muita enemmän huoli esim. vanhusten pärjäämisestä.
Yleisesti näistä vastauksista voidaan todeta, että yli 50-vuotiaat ohjaajat saattavat tehdä kerhoissaan ”liikaa”, etenkin jos heillä on pitkä kokemus ohjaamisesta.
Vastuun jakamiseen liittyvä koulutus tai ohjeistukset voisivat tässä tapauksessa olla
paikallaan. Sen sijaan ilmapiiri ja vertaisuus korostuivat nuorten keskuudessa. He
taas saattavat tarvita enemmän pedagogista osaamista.

5.2. Ohjaajauran kesto
Vastaajat saivat kyselyssä ilmoittaa, kuinka kauan he olivat vastaushetkellä ohjanneet kerhoa. Jakauma ja eri ryhmiin lukeutuneiden vastaajien keski-ikä ja sukupuolijakauma olivat seuraavanlaiset:
1–3 vuotta ohjanneet		
41 % (69 kpl). Keski-ikä: 54 v.
Miehiä 13 % (9)
4–10 vuotta ohjanneet		
41 % (70 kpl). Keski-ikä 56 v. Miehiä 20 % (14)
11 vuotta tai kauemmin ohjanneet
18 % (30 kpl). Keski-ikä 61 v.
Miehiä 27 % (8)

Naisia 87 % (60)
Naisia 80 % (56)
Naisia 73 % (22)

Kuten yllä voidaan huomata, ohjaajauran kestolla ja vastaajan iällä on yhteys,
vaikka vähiten aikaa ohjanneidenkin vastaajien keski-ikä oli yli 50 vuotta. Ohjaajaksi ryhdytään missä iässä hyvänsä, mutta nuorempien ohjaajien mukaan saaminen
voi tulevaisuudessa olla haaste.
Miesten osuus vastaajista kasvoi sitä mukaa, mitä pitempi ura ohjaajalla oli takana. Nuorten ohjaajien joukosta miehet loistavat poissaolollaan, joten osittain tämä
johtuu ikäjakaumasta, mutta voidaan myös miettiä, pysyvätkö miehet naisia pitempään ohjaajina.
Koulutustason ja ohjaajauran keston välillä on vähäinen yhteys. Vähiten aikaa
ohjanneiden joukossa 15 prosentilla oli pelkkä peruskoulutus, kun heistä 49 % oli
opiskellut korkeakoulussa. Muissa ryhmissä vastaavat osuudet olivat 4–10 vuotta
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ohjanneiden osalta 7 % peruskoulutus, 51 % korkeakoulutus sekä 11 vuotta tai pidempään ohjanneiden keskuudessa 17 % peruskoulutus, 33 % korkeakoulutus. Ikä
näkyy näissä tuloksissa jonkin verran, koska yli 11 vuotta ohjanneet ovat muita vanhempia, ja kuten aiemmin tuli jo esille, heillä on muita ryhmiä vähemmän muodollista koulutusta takanaan.
Samoin uran kestolla on vaikutusta siihen, onko ohjaaja osallistunut esim. opintokeskuksen tai järjestönsä järjestämään ohjaajakoulutukseen: vähiten aikaa mukana olleista vain 26 % (18) on käynyt kurssilla, kun taas pisimpään mukana olleista
60 % (18) on ollut koulutuksessa. Osittain tämä johtunee siitä, että opintokeskus on
aiemmin kouluttanut kerho-ohjaajia, mutta ei tee sitä enää.
Numeeristen vastausten kohdalla keskiarvot olivat eri ryhmissä seuraavanlaiset:
1–3 v.
ohjanneet

4–10 v.
ohjanneet

11– v.
ohjanneet

Opintokerhoon osallistuminen edellytti
osallistujilta ennakkotietoja ja -taitoja.

3,5

3,3

4,0

Osallistujat osallistuivat opintokerhon tavoitteiden
määrittelyyn ja toiminnan suunnitteluun.

2,6

2,7

2,9

Opintokerhon tavoite toteutui.

1,7

2,0

2,1

Olen tyytyväinen opintokerhon sisältöön.

1,8

2,0

2,0

VÄITTÄMÄ

Taulukko 6. Vastaajien mielipiteitä opintokerhon organisoimisesta ohjaajauran keston
mukaan (keskiarvo, 1 = erittäin paljon…5 = ei lainkaan)
Tavoitteiden ja sisällön suhteen ei eroja juuri synny vastaajaryhmien välille, mutta osallistujilta vaadittavien ennakko-osaamisen osallistumisen kohdalla vaihtelua
esiintyy. Pisimpään ohjanneet kokevat, että heidän vetämissään ryhmissä kynnys
osallistua saattaa olla muita alhaisempi, koska osallistujilta ei vaadita ennakko-osaamista kuin vähän.
On kuitenkin huomattava, että pitkään ohjanneiden kerhoissa osallistujat osallistuvat ohjaajien mielestä muita vähemmän toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Tämä saattaa olla kerhotoimintaan liittyvän ajattelun kannalta
huono asia, koska se korostaa ohjaajan valtaa periaatteessa vertaisuuteen perustuvassa opintokerhotoiminnassa. Usein ryhmille voi olla hyväksi myös vaihtaa ohjaajaa useammin, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvassa järjestömaailmassa siihen ei
ole aina mahdollisuutta.
Ohjaajan toimimisen opillinen anti on koettu vastaajaryhmissä seuraavasti:
PÄÄLUOKKA
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% (n)

% (n)

% (n)

1–3 v. ohjanneet

4–10 v. ohjanneet

11– v. ohjanneet

Ohjaamiseen ja pedagogiikkaan liittyvät taidot

25,6 % (23)

42,3 % (33)

21,2 % (7)

sosiaaliset/ryhmässä toimimisen taidot

25,6 % (23)

10,2 % (8)

18,2 % (6)

omaan elämänhallintaan liittyvät taidot

22,2 % (20)

30,8 % (24)

36,4 % (12)

organisointitaidot

15,5 % (14)

9 % (7)

18,2 % (6)

muut

11,1 % (10)

7,7 % (6)

6 % (2)

Taulukko 7. Ohjaamisesta oppimisen teemat ohjaajauran keston mukaan
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Lyhimmän aikaa ohjanneiden vastauksissa korostuvat ryhmätyötaidot: ryhmän
ohjaaminen on varmasti monille heistä uutta, jolloin on luonnollista, että näitä taitoja opitaan ensin. Muutama tähän ryhmään kuulunut vastaaja kertoikin vastauksessaan, että ryhmän vetäminen on ollut oletettua vaikeampaa ja haastavampaa.
Toisaalla tässä arvioinnissa ihmisten ja ryhmän ohjaamiseen liittyvät asiat on myös
koettu helpoiksi, mutta lienee selvää, että uusi ohjaaja tarvitsee apua tässä asiassa.
Omaan elämänhallintaan liittyviä taitoja uudet ohjaajat kokevat sen sijaan oppineensa muita vähemmän.
4–10 vuotta ohjanneiden keskuudessa taas korostuvat pedagogiset taidot muita
enemmän: kun ryhmän ohjaamisen perusteet on opittu, voi ohjaaja alkaa havaita
enemmän sisältöön ja pedagogiikkaan liittyviä opinpaikkoja. Selkeys, motivointi ja
ohjaaminen yleensä korostuvat vastauksissa. Toisaalta tässä ryhmässä on nimetty
muita vähemmän ryhmään liittyviä sosiaalisia taitoja sekä organisointitaitoja. Ehkä
ne on opittu ohjaajauran alussa?
Pisimpään mukana olleet ohjaajat ovat vastauksissaan korostaneet paitsi organisointiin myös erityisesti omaan elämänhallintaan liittyviä taitoja. Vastaajat ovat
nimenneet esimerkiksi kärsivällisyyden, itsehillinnän ja itseluottamuksen ohjaajana
toimimisen aikana kertyneiksi taidoiksi. Tällaisten taitojen opettelu voi olla pitkä
prosessi, jolloin pitkään toimineilla ohjaajilla on ollut myös enemmän aikaa paitsi
hankkia näitä taitoja myös reflektoida niiden merkitystä omassa elämässä.
Ohjaajan kannalta pitkään tehtävässä toimiminen saattaa syventää oppimista
merkittävästi. Se on koettu palkitsevana. Pisimpään ohjanneiden joukosta saatiin
myös vastauksia, joissa vastaaja kertoi saaneensa enemmän kuin oli antanut. Toisaalta jatkuvuuden ja ryhmän tavoitteellisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
ohjaaja ei vaihdu kovin usein, mutta toisaalta ohjaajan ja ryhmän välillä voi tulle
myös osallisuuteen liittyviä ongelmia, jos ohjaaja toimii tehtävässään liian kauan.
Pedagogisesti innokkaimpia ohjaajia olivat tässä kyselyssä 4–10 vuotta ohjanneet,
mikä vastaa myös Anderssonin (2001) tutkimustuloksia.
Mikä kerhon toiminnassa sitten oli tärkeintä eri ajan mukana olleille ohjaajille?
Vastausten jakaumat on tiivistetty alla olevaan taulukkoon:
PÄÄLUOKKA

% (n)

% (n)

% (n)

1–3 v. ohjanneet

4–10 v. ohjanneet

11– v. ohjanneet

4,3 % (4)

6,7 % (7)

2,4 % (1)

ihmisiin liittyvät asiat

32,6 % (30)

29,8 % (23)

39,1 % (16)

pedagogiset/ohjaajaan liittyvät asiat

60,9 % (56)

55,8 % (58)

56,1 % (23)

2,2 % (2)

7,7 % (8)

2,4 % (1)

rutiinit

muut

Taulukko 8. Opintokerhossa tärkeimmiksi koetut asiat ohjaajauran keston mukaan
Ryhmien välisissä painotuksissa ei yllä esitettyjen jakaumien mukaan ole suurta
eroa. Muutama huomio kannattaa kuitenkin tehdä.
Vähiten aikaa ohjanneet korostivat eniten pedagogiikkaan ja ohjaamiseen liittyviä asioita, vaikka he ovatkin mielestään oppineet enemmän ryhmätoimintaan liittyviä asioita. He korostivat vastauksissaan erityisesti motivoinnin merkitystä sekä
hyvän ilmapiirin luomista. Tämän he yhdistivät vastauksissaan usein tavoitteellisuuteen. Tämä ryhmä ei kuitenkaan korostanut oppimisen tavoitteellisuutta muita
enempää, vaan jokaisen vastaajaryhmän mielestä tavoitteellisuus oli ehkäpä tärkein
yksittäinen tekijä opintokerhon toiminnassa.
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4–10 vuotta ohjanneiden mielestä rutiinien asianmukainen hoitaminen on hieman tärkeämpää kuin muilla ryhmille, vaikka heistäkin harva oli tämän asian maininnut. Kuten aiemmin on mainittu, rutiinit tukevat oppimista, mutta niiden tulee
olla tarpeeksi joustavia, etteivät ne vie mielenkiintoa esimerkiksi pedagogisista kysymyksistä.
Yli 11 vuotta toiminnassa olleet ohjaajat korostivat taas muita enemmän ihmisiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti vastauksissa korostui kokoontumisten tärkeys
ihmisille. Tämä johtunee osittain siitä, että pisimpään mukana olleet ohjaajat ovat
myös keskimäärin muita vanhempia: työelämän ulkopuolella oleville ihmisille säännölliset tapaamiset ovatkin erityisen tärkeitä, mikä on käynyt ilmi esimerkiksi OK:n
ja järjestöjen kanssa toteutettavissa yhteishankkeissa (esim. Jansson 2009).
Jokaisen ryhmän kohdalla pedagogisia kysymyksiä on pidetty tärkeimpinä, mikä
varmasti kuvastaa sitä, että ohjaajat ottavat alusta asti kerhon tavoitteellisuuden
vakavasti. Tällä tavoin kerhotoiminta saadaan myös tuottamaan tuloksia, vaikka
ohjaajat vaihtuvatkin.

5.3. Vertais- ja asiantuntijaohjaajat
Ohjaajalla voi olla opintokerhossa kahtalainen rooli: toisaalta hän voi olla vertainen,
”kuin yksi kerholaisista”, jolloin hänen osansa kerhon vetämisessä on pitkälti tekninen ja rutiinien hoitoon perustuva. Ohjaaja voi kuitenkin olla myös asiantuntija,
jolloin hänen roolinsa on toisenlainen. Usein asiantuntijaohjaajat ovat esimerkiksi
kuorojen johtajia tai liikuntaryhmiä vetäviä fysioterapeutteja. He voivat olla useammin myös kerhon ”emojärjestön” palkkalistoilla.
On erityisen kiinnostaa pohtia roolierojen suhteen pedagogisia kysymyksiä sekä
sitä, millainen rooli kerholaisilla on. Asiantuntijaohjaajan käyttämisen ei välttämättä tarvitse johtaa ohjaajavetoisuuteen. Anderssonin (2001) kehittämän jaon
mukaan kerhot voivat olla ohjaaja- tai osallistujavetoisia tai pedagogisia ja asiaan
keskittyviä tai ryhmä-/osallistujaorientoituneita. Tässä kohdin voi olla hyvä pohtia
tätä kysymystä.
Keitä vertais- ja asiantuntijaohjaajat ovat?
Alle on tiivistetty joitain perustietoja näistä kahdesta ryhmästä:
Vertaisohjaajat		
74,3 % (124 kpl) Keski-ikä 57 v.
Asiantuntijaohjaajat
25,7 % (43 kpl)
Keski-ikä 53 v.

Miehiä 19 % (24) Naisia 81 % (100)
Miehiä 16 % (7)

Naisia 84 % (36)

Kuten yllä olevasta tiivistelmästä voidaan huomata, asiantuntijaohjaajaksi itsensä mieltäviä ohjaajia on neljäsosa vastaajista valtaosan kokiessa itsensä vertaisiksi.
Vaikka asiantuntija- ja vertaisohjaajien määrää ei OK-opintokeskuksessa tilastoidakaan, asiantuntijoiden osuus saattaa olla lievässä nousussa (keskustelu Tiia Herlevin ja Tanja Malkin kanssa 23.3.2009).
Asiantuntijaohjaajat ovat keskimäärin nuorempia kuin vertaisohjaajat ja useammin naisia. Tämä voi johtua siitä, että esimerkiksi kansanterveysalan järjestöissä
työskentelevät ohjaajat lienevät usein naisia. Asiantuntijaohjaajat ovat keskimäärin
myös korkeammin koulutettuja kuin vertaisohjaajat: asiantuntijaohjaajista 30 % on

50

5. Tulokset vastaajaryhmittäin

peruskoulun suorittaneita ja 23 % on opiskellut korkeakoulussa, kun taas vertaisohjaajien kohdalla osuudet ovat 45 % (peruskoulu) ja 26 % (korkeakoulu). Asiantuntijaohjaajista myös suhteessa useampi (44 %) on osallistunut ohjaajakoulutukseen
esimerkiksi omassa järjestössään kuin vertaisohjaajista (33 %).
Seuraavaksi esitellään ryhmien näkemyksiä kerhonsa ja omasta toiminnastaan.
Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi numeeristen kysymysten vastausten keskiarvot
ryhmittäin.
VÄITTÄMÄ

vertaisohjaajat

asiantuntijaohjaajat

Opintokerhoon osallistuminen edellytti
osallistujilta ennakkotietoja ja -taitoja.

3,6

3,4

Osallistujat osallistuivat opintokerhon
tavoitteiden määrittelyyn ja toiminnan suunnitteluun.

2,7

2,7

Opintokerhon tavoite toteutui.

1,9

1,7

Olen tyytyväinen opintokerhon sisältöön.

2,0

1,7

Taulukko 9. Vastaajien mielipiteitä opintokerhon organisoimisesta vertais- ja
asiantuntijaohjaajien keskuudessa (keskiarvo, 1= erittäin paljon…5=ei lainkaan)
Numeeristen kysymysten kohdalla ei ryhmien välille voida tehdä suurta eroa.
Molemmat esimerkiksi uskovat yhtä lailla, että osallistujat osallistuvat toiminnan
suunnitteluun. Tämä havainto on ehkä ennakko-oletusten vastainen (keskustelu
Liisa Leskisen kanssa 23.3.2009), koska on nähty mahdollisena, että asiantuntijaohjaajat herkemmin käyttäisivät valmiita materiaaleja ja ohjelmia. Opintokerhotoiminnan kannalta tämä on kuitenkin positiivinen havainto. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna asiantuntijoilla on hieman parempi usko kerhonsa toimivuuteen
kuin vertaisilla. Samanlaisen havainnon on tehnyt Andersson (2001), jonka mukaan
korkeasti koulutetut ohjaajat ovat usein muita pedagogisemmin orientoituneita
kerhonohjaajina.
Kantaako tämä ajatus sitten myös siihen, mitä ohjaajat oppivat tehtävissään ja
minkä he kokevat tärkeimmäksi asiaksi opintokerhossaan? Ensin tarkastellaan sitä,
mitä ohjaajat ovat toiminnassa oppineet.
PÄÄLUOKKA

% (n)
vertaisohjaajat

% (n)
asiantuntijaohjaajat

27,5 % (42)

54,7 % (35)

sosiaaliset/ryhmässä toimimisen taidot

21 % (32)

17,2 % (11)

omaan elämänhallintaan liittyvät taidot

22,9 % (35)

15,6 % (10)

organisointitaidot

15,9 % (24)

4,7 % (3)

muut

13,1 % (20)

7,8 % (5)

Ohjaamiseen ja pedagogiikkaan liittyvät taidot

Taulukko 10. Ohjaamisesta oppimisen teemat vertais- ja asiantuntijaohjaajien
keskuudessa
Ohjaajan omaan oppimiseen liittyvien taitojen kohdalla ryhmät eroavat jonkin
verran toisistaan: kun yli puolet asiantuntijaohjaajista on kokenut oppineensa pedagogisia tai ohjaamiseen liittyviä taitoja, vertaisohjaajista vain vajaa kolmasosa on
maininnut tähän pääluokkaan kuuluvia asioita. Toisaalta vertaisohjaajat, joista iso
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osa on vapaaehtoisia, ovat kokeneet oppineensa organisointitaitoja huomattavasti
useammin kuin asiantuntijat, joista moni organisoi kerhon asioita myös työkseen.
Vertaisohjaajien kohdalla myös elämänhallinnan taidot korostuivat jonkin verran
asiantuntijoita enemmän. Tähän luokkaan tuli useita kommentteja vertaisohjaajilta
vastuun kantamisesta yhdistettynä organisoimiseen: jonkun tulee muistaa täyttää
paperit ja lähettää ne opintokeskukseen sekä kantaa rutiineista vastuu.
Asiantuntijaohjaajat kokivat oppineensa ennen kaikkea pedagogisia asioita, ja tämän luokan sisällä heidän vastauksissaan korostuivat oppimiseen liittyvät asiat. Esimerkiksi kaikki maininnat teemasta, jossa käsiteltiin oppijoiden erilaisuutta (esim.
oppimistyylit ja -nopeus) tulivat asiantuntijaohjaajilta. Tämä on oppimiseen liittyvä
teema, johon esim. järjestöjen edustajat ovat toivoneet OK:n hankekoulutuksissa
pureutuvan ja se korostunee tulevaisuudessa entistä enemmän, jolloin olisi tärkeää, että myös vertaisohjaajilla olisi tietoisuus ja kyky hallita erilaisten oppijoiden
ohjaamista. Toisaalta vapaaehtoisohjaajalta ei voi vaatia samanlaista perehtymistä
ohjaamiseen kuin palkatulta henkilökunnalta.
Koulutettu asiantuntija saattaa myös uskoa, että häneltä vaaditaan pedagogisesti
enemmän (Andersson 2001), jolloin hän kiinnittääkin enemmän huomiota pedagogisiin kysymyksiin. Molemmissa ryhmissä koetaan opitun sellaisia asioita, joista
ohjaajalle on omanlaisessaan kerhossa eniten hyötyä.
Oman kerhon toiminnassa tärkeimmiksi asioiksi ovat ryhmien edustajat maininneet seuraavia asioita:
PÄÄLUOKKA

% (n)
vertaisohjaajat

% (n)
asiantuntijaohjaajat

rutiinit

6,5 % (10)

2,7 % (2)

ihmisiin liittyvät asiat

33,3 % (50)

40,5 % (30)

pedagogiset/ohjaajaan liittyvät

60,7 % (91)

55,4 % (41)

1,9 % (3)

1,4 % (1)

muut

Taulukko 8. Opintokerhossa tärkeimmiksi koetut asiat vertais- ja
asiantuntijaohjaajien keskuudessa
Molemmissa ryhmissä tärkeimpinä pidettiin pedagogisia kysymyksiä kaikkien
tärkeimpinä kerhoin toiminnassa. On mielenkiintoista kuitenkin havaita, että vertaisohjaajat mainitsivat ne vielä asiantuntijaohjaajia useammin. Vertaisohjaajat korostivat pedagogisten kysymysten kohdalla lopputuotosta (esim. taitomerkit) useammin, kun taas asiantuntijat korostivat yleistä tavoitteellisuutta.
Molemmissa ryhmissä korostettiin yhtä lailla hyvän ilmapiirin ja laadukkaan oppimisen välistä yhteyttä. Asiantuntijaohjaajat olivat maininneet ihmisten toimintaan ja viihtyvyyteen liittyvät aiheet jopa useammin kuin vertaiset, vaikka omassa
oppimisessaan he ovatkin pedagogisemmin orientoituneita.
Rutiineja vertaiset pitävät tärkeämpinä. Tämä on luonnollista, kun voidaan olettaa heidän olevan vapaaehtoisia, jotka eivät voi käyttää työaikaansa niiden hoitamiseen. Erityisesti vertaisohjaajien kannalta olisi tärkeää, että kerhon hallinnointi
olisi joustavaa, ettei hallinnointi korostuisi heidän kerhoissaan liikaa.
Yllä olevista vastauksista kävi ilmi, että molemmissa ryhmissä ollaan hyvin kiinnostuneita pedagogisista kysymyksistä ja ohjaajat kiinnittävät niihin huomiota
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myös omassa toiminnassaan. Vertaisohjaajat saattavat kuitenkin kaivata ohjaamiseen ja muuhun pedagogiseen liittyvään osaamiseen liittyvää ohjausta ja apua,
koska osa heistä vastasi haastavimman asian kohdalla, että koska heillä ei ole alan
koulutusta, ohjaaminen on välillä vaikeaakin ja ainakin haastavaa. Tähän järjestöjen
tulisi yhdessä opintokeskuksen kanssa kiinnittää huomiota.

5.4. Yhteenveto
Kyselyyn vastanneiden ryhmien kesken ei ollut suuria eroja, joten voidaan olettaa
kerho-ohjaajien ajattelevan tehtävästään ainakin osittain samalla tavalla: pedagogiset kysymykset korostuvat useimmin vastauksissa lähes poikkeuksetta.
Ainoastaan ohjaajauran keston suhteen orientaatiot olivat erilaisia siinä, mitä tulee ohjaajan oppimiseen: uusille ohjaajille tärkein oppimisaihe on ryhmän toiminta,
kun taas hieman pidempään mukana olleet korostavat pedagogisten asioiden oppimista ja kokeneimmat ohjaajat omaan elämänhallintaan liittyviä kykyjä.
Ohjaajauran kesto on myös yhteydessä siihen, miten paljon kerhon osallistujat
voivat vaikuttaa kerhonsa toimintaan. Vaikka jatkuvuus kerhossa onkin tärkeää,
on vaara että pisimpään ryhmiä vetäneet alkavat käyttäytyä opettajamaisemmin,
jolloin opintokerhon vertaisten oppimiselle perustuva ajatus voi vesittyä. Lisäksi
aiemmin kävi ilmi, että osa pisimpään mukana olleista kokee väsyvänsä kerhon vetämiseen.
Kun eri ryhmille suunnataan palveluita, näistä vastauksista voidaan eritellä joitain erityisiä tarpeita: uusien ohjaajien peruskoulutuksessa olisi hyvä olla ryhmän
ohjaamiseen liittyvää ainesta, kun taas jatkokoulutukset voivat paneutua pedagogisiin kysymyksiin. Vertaisohjaajia varten taas tulisi mahdollisesti joustavoittaa
hallintoa, ettei se veisi heiltä liikaa energiaa. Vastaajan iän kannalta taas voitiin havaita yli 50-vuotiaiden ohjaajien usein olleen kriittisimpiä omaa työtään kohtaan,
jolloin heille voisi yleinen kannustaminen ja tuki olla tärkeää. Opintokerhon tai
vertaisopintoryhmän tavoitteiden ja periaatteiden terävöittäminen sopii aika ajoin
kaikille ohjaajille.
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T

ähän selvitykseen osallistui yhteensä 169 opintokerho-ohjaajaa. Heiltä saadut
vastaukset olivat perusteellisesti laadittuja ja niistä saatiin runsaasti tietoa
opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämiseen.
Tuloksia tarkastellaan lyhyesti arviointikysymysten valossa, jonka jälkeen loppuun
on kirjattu joitain suosituksia.
1) Keitä kerhonohjaajat olivat vuonna 2008?
Ohjaajien vastauksista kävi ilmi, että vuonna 2008 tyypillinen opintokerhon ohjaaja
oli yli 50-vuotias vähintään toisen asteen koulutuksen suorittanut nainen. Joukossa
oli myös paljon korkeakoulutettuja. Ohjaaja kokee useimmin olevansa muiden kerholaisten kanssa samassa asemassa eli vertainen.
Opintokerhotoiminnan kannalta kaksi asiaa nousevat tämän kysymyksen kohdalla esiin: ohjaajien sukupuoli ja ikä. Opintokerhoihin kuten muuhunkin vapaaseen sivistystyöhön on usein vaikeaa saada miehiä mukaan, eikä miesten vähäisyys
ohjaajien joukossa varmastikaan auta asiaa. OK-opintokeskuksen piirissä tämä
osittain johtuu jäsenkunnasta: opintokeskuksen jäseninä on runsaasti sosiaali- ja
terveysalan järjestöjä, joissa taas toimii runsaasti naisia. Näin ollen miesten rekrytoiminen voi olla erityisen vaikeaa. Siihen kannattaisi kuitenkin panostaa.
Ikä on opintokeskuksen kannalta ehkä suurempi ongelma. Koska usea opintokerho toimii perinteisin menetelmin, joissa fyysisellä kokoontumisella ja pitkäkestoisella sitoutumisella on tärkeä merkitys, toiminnan vetäminen ei välttämättä kiinnosta
nuoria vapaaehtoisia, joiden tiedetään toimivan järjestötoiminnassa kerrallaan lyhytkestoisemmin ja muodostaen löyhempiä tapoja sitoutua. Näin ollen kerhotoiminnan kehittäminen vastaamaan paremmin uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja
olisi tärkeää. On sallittava löyhempi sitoutuminen ja kehitettävä esimerkiksi verkossa tapahtuvaa toimintaa. Tämä toki asettaa haasteita kerhotoiminnan pedagogiselle
kehittämiselle, mutta toiminnan jatkuvuuden kannalta se on tärkeää.
2) Millaiseksi opintokerhojen ohjaajat kokevat kerhonsa työskentelyn?
Yleisesti ottaen ohjaajien asenne kerhoonsa oli positiivinen ja negatiivisia kommentteja oli vastausten joukossa äärimmäisen vähän. Yleisesti ottaen ohjaajat kokivat pedagogiset kysymykset, kuten ohjaamisen ja menetelmiin liittyvät, haastavimmiksi. Sen sijaan ihmisten ohjaamista he pitävät ehkä jopa oletettua helpompana.
Kuitenkin erityisesti uusien ohjaajien kohdalla myös ”ihmissuhdeohjaamista” tulisi
korostaa, koska he oppivat sitä ehkä vasta toiminnassa.
Vastauksissa korostettiin hyvän ilmapiirin ja hyvän oppimisen välistä positiivista
”kierrettä”, joka koettiin yleisesti kerhon tärkeimmäksi asiaksi. Ohjaajat korostivat
yleisesti ryhmästä riippumatta eniten opintokerhon pedagogista luonnetta, mikä
lienee tämän arvioinnin teettäneen opintokeskuksen kannalta positiivinen asia:
opintokerhon tulisi tuottaa tavoitteellista ja omalla alallaan laadukasta toimintaa,
jolloin on tärkeää, että pedagogisiin kysymyksiin kiinnitetään huomiota. Koska ohjaaminen on usein varsinkin vapaaehtoisille ohjaajille haastavaa, pedagogiseen tukemiseen on kiinnitettävä ehkä eniten huomiota.
3) Millainen käsitys ohjaajilla on opintokerhon pedagogiikasta
sekä ohjaajuuden että oppimisen kannalta?
Oppimiseen ja pedagogiikkaan saaduissa havainnoissa oli paljon vaihtelua. Useat
havainnot olivat sellaisia, että niitä tukemaan olisi helppoa löytää myös teoriapoh-
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jaa. Vastaajien kommentit eivät siis ehkä paljastaneet oppimisen kannalta mitään
todella yllättävää.
Ryhmäopiskelun koettiin yleensä tehostavan ja syventävän oppimista, koska
opintokerhossa opiskelijat pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan ja tekemään asioita yhdessä, jolloin sekä yksilö että ryhmä hyötyy. Ryhmä koetaan myös yksilöä
aktivoivaksi ja motivoivaksi tekijäksi. Opintokerhon arvellaan myös antavan sysäyksen opiskella ja kehittää itseään: kerhoon on helppo tulla ja siellä ollaan vertaisten
joukossa.
Ohjaajakin oppii toiminnassa runsaasti erilaisia asioita: vastauksissa korostuivat erityisesti pedagogiset kysymykset, mutta ohjaajat ovat mielestään oppineet
runsaasti myös ryhmässä toimimiseen ja omaan elämänhallintaan liittyviä tietoja
ja taitoja. Ohjaajan toiminnan kesto ja rooli ryhmässä vaikuttivat jonkin verran
näkemyksiin. Uudet ohjaajat korostivat ryhmätaitoja, 4–10 vuotta ohjanneet pedagogista osaamista ja pisimpään mukana olleet henkilökohtaiseen elämään liittyviä
taitoja. Toisaalta asiantuntijaohjaajat korostivat vertaisohjaajia enemmän pedagogisia taitoja.
Ohjaajien kannalta on tärkeää, että heidän on mahdollista laajentaa osaamistaan
pedagogisen ja ryhmän/ihmisten kanssa toimimiseen liittyvien taitojensa suhteen
– henkilökohtaiset taidot ovat pitkälti toiminnan sivutuote, joka tukee ryhmän hyvinvointia ja oppimista. Pedagogisten ja ohjaamistaitojen kehittämiseen tarvitaan
esimerkiksi koulutusta tai tapaamisia, tukea ja aineistoja. Opintokeskus ei voi näitä
kuitenkaan yksin tuottaa, vaan kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa. Tämä myös siksi, että järjestöt tuntevat parhaiten oman jäsenistönsä erityistarpeet esim. ohjaamisen suhteen.
4) Miten ohjaajat kokevat opintokeskukselta saamansa tuen?
Tämän kysymyksen kohdalla voidaan todeta kerhonohjaajien suhteen opintokeskukseen olevan lähinnä taloudellis-hallinnollinen: opintokeskukselta saadaan valtionapua, kunhan paperit ovat kunnossa. Suuri osa vastaajista totesi kyselyssä, että
näin he haluavatkin asian olevan. Kerhotoimintaa tuotetaan ensisijaisesti osallistujien ja järjestöjen hyödyksi, vaikka toki toiminnan laadulla on myös tärkeä merkitys
opintokeskuksen toimintaedellytyksille. Hallinnoinnin joustavuus ja mahdollisuus
käyttää entistä enemmän verkkoa saivat kannatusta vastaajilta.
OK-opintokeskuksen henkilökuntaa on kiitelty vastauksissa, mutta toisaalta
henkilökunnalta toivotaan esimerkiksi vierailuja kerhoihin ja vertaistuen järjestämistä; vastaajat halusivat vinkkejä ja yhteyksiä muihin kerhoihin alueellaan. Eniten
vastaajat kuitenkin toivoivat enemmän rahaa kerhotoiminnan pyörittämiseen.
***
Aineistosta löytyi muutama asia, jotka saattavat vaatia toimenpiteitä. Niitä on
lueteltu seuraavaksi:
• Nuorempien ohjaajien saaminen mukaan. Monissa järjestöissä aktiivinen
jäsenkunta on ikääntymässä, mikä näkyy myös kerhonohjaajien joukossa. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää saada uusia sukupolvia mukaan. Lisäksi
nuorempien esiinmarssi ja ohjaajien nopeampi vaihtuvuus voisi tehdä hyvää kerhojen sisälläkin, koska pisimpään mukana olleiden vetäjien kerhoissa osallistujien
osallisuus saattaa olla muita heikompi. Nuorten rekrytoinnista seuraa myös se että
kerhon toimintamuotoja tulee uudisraa.
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• Kerhon toimintamuotojen kehittäminen. On tärkeää, että kerhon toimintamuotoja kehitellään, jos kerhotoiminnan tulevaisuus halutaan taata. Esimerkiksi
verkkotoiminta ja löyhempään sitoutumiseen perustuvat kerhot vaatisivat kehittämistä niin pedagogiselta kuin hallinnolliseltakin kannalta.
• Hallinnon joustavoittaminen. Tämä palvelisi kaikkia ohjaajia, mutta erityisesti vapaaehtoispohjalta useimmin ponnistavien vertaisohjaajien työssä rutiinien
pyörittämisen hankaluus ja stressaavuus korostuvat. Esimerkiksi tietoverkkojen
käyttö aiempaa useampien toimintojen hoitamiseen voisi auttaa osaa ohjaajista ja
myös vähentää painetta opintokeskuksen päässä.
• Pedagoginen tuki. Tämä on ohjaamisen kannalta hyvin tärkeää, mutta miten
tämä hoidetaan, on hankalampi kysymys. Kyselyn vastauksista kävi selvästi ilmi,
että kerhon ohjaaminen pedagogiselta kannalta (menetelmät, erilaiset oppijat jne.)
on koettu haastavaksi ja sitä opitaan myös toiminnassa eniten. Tämän osa-alueen
kehittämiseen tulisi ohjaajilla olla mahdollisuuksia. Samoin ryhmän johtamisen
kannalta tarvittavat taidot ovat tärkeitä, vaikkeivät ne tässä raportissa korostuneetkaan. Opintokeskus ei satoine ohjaajineen pysty tähän yksin, vaan sen pitää
keskustella ohjaajien koulutuksesta ja tuesta jäsenjärjestöjen kanssa.
• Ohjaajien välisen vertaisuuden ja jakamisen kehittäminen. Opintokeskuksen ja järjestöjen tulisi yhteistyössä löytää kevyitä tapoja edesauttaa ohjaajien
keskinäistä verkottumista järjestörajojen yli. Tässä voisivat olla hyödyksi esimerkiksi verkkosivujen ideapankit ja keskustelut, tapaamiset, luettelot oman alueen kerhoista jne.
Ohjaajat eivät välttämättä kaipaa opintokeskukselta voimakasta läsnäoloa, mutta joitain pieniä asioita ohjaajien työn helpottamiseksi kannattaa toteuttaa. Tämän
lisäksi voisi olla hyödyksi parantaa järjestöjen edellytyksiä tukea kerhojaan. OK:lla
ja jäsenjärjestöillä on käynnissä koulutushankkeita, joissa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia. hankkeiden tulokset on syytä dokumentoida hyvin ja käyttää niitä
kehittämistyön tukena. On myös selvitettävä, kuinka paljon enemmän voimavaroja
henkilökunta voi ohjaajien tukemiseen käyttää ja voidaanko siten jostain muusta
toiminnosta vähentää.
Opintokerho on opintokeskukselle tärkeä voimavara siinä, että niissä saadaan
pienellä rahamäärällä aikaan usein laadukasta oppimista. Huolehtimalla niiden toimintaedellytysten päivittämisestä kerhojen tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa parhaalla tavalla.
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Teema 1. Ohjaaminen
• On syytä vertailla vertais- ja asiantuntijaohjaajia keskenään, koska opintokeskuksella ei ole tarpeeksi tietoa ryhmien välisistä eroista.
• Opintokerhoa on markkinoitu ohjaajille niin, että vertaisohjaaja on ryhmän jäsen
ja ohjaus vain lisä. Vertaisohjaajan tulee myydä itsensä, eikä hän saa olla liian autoritaarinen. Vertaisohjaaja on avoimessa ryhmässä suurten paineiden alla vaihtuvuuden jne. takia.
• Asiantuntijaohjaajalla on usein enemmän auktoriteettia ja ohjaus on erilaista. Ohjaaminen on usein myös helpompaa, koska esim. järjestöissä kerho-ohjaajina toimivilla fysioterapeuteilla on ohjelma valmiina, joka vedetään ryhmäläisten vaihtuvuudesta huolimatta.
• Aiemmin suurin osa kerhoista perustui vertaisohjaamiseen. Ohjaajilla oli kuitenkin harrastusasiantuntijuutta ja käytännön kokemusta esim. käsitöistä. Nyt asiantuntijuus on noussut,
• Molemmille ryhmille sosiaaliset ryhmätyötaidot ovat oleellisia. Pitää olla kiinnostunut ihmisistä ja aiheesta sekä osata pitää hyvää ilmapiiriä yllä.
Teema 2. Ohjaajien koulutus ja ohjaus
• Koulutusta oli ennen esim. ryhmän vetämiseen liittyvistä aiheista, mutta ei enää.
Vanhan lain mukaan osa määrärahoista oli varattu ohjaajakoulutukseen ja se oli
osallistujille edullista.
• Ohjaajat ovat koulutetumpia kuin ennen ja he oppivat työelämässä taitoja, joita ei
aiemmin ollut. Tämän takia myös tarve ohjaajakoulutukselle vähenee. Ennemmin
kannattaa kouluttaa ohjaajien tukihenkilöitä tai ohjaajia tekemällä heistä eräänlaisen ”vip-joukon”. Opintokeskuksen resurssit ohjaajakoulutukseen ovat vähentyneet
ja työnkuva myös muuttunut, jolloin järjestämme vähemmän ohjaajakoulutusta.
• Opintokeskus ohjaa ohjaajia lähinnä silloin, jos heidän toimittamissa asiakirjoissaan on ongelmia. Lisäksi ovat infotilaisuudet ja kirjalliset ohjeet.
Teema 3. Kerhot
• Opiskeltava aihe ja ryhmän luonne vaikuttavat oppimiseen. Aihe ja tilanne vaikuttavat siihen, onko homo- vai heterogeeninen ryhmä oppimisen kannalta parempi.
• Ryhmässä huomataan asioiden monet puolet, näkökulma laajenee. Samalla opitaan avoimuutta ja erilaisuuden sietämistä ja hyväksymistä.
• Opintokerhoja on OK:lla vielä yhdistysten ulkopuolisia. Ne ovat ongelmallisempia, koska niillä ei ole taustayhteisöä. Niihin ei pääse tutustumaan laadun varmistamiseksi ja taloudellisesti niiden seuranta on myös vaikeampaa. Pedagogisia eroja
järjestöjen piirissä ja niiden ulkopuolella toimivien kerhojen välillä ei ole selvitetty,
mutta niitä ei välttämättä ole. Molemmissa on heikkoja ja vahvoja.
• Nyt nähdään, että tiivis ryhmäytyminen ei ole yhtä tärkeää kuin ennen. Löyhemmän sitoutumisen on oltava mahdollista, mistä seuraa myös ryhmien avoimuuden
kasvu.
• Menetelmien ja materiaalien kannalta on tärkeää menetelmien monipuolisuus ja
useampien lähteiden käyttö. Asiantuntijat ovat myös hyviä.
• Opintokerhossa ryhmä on oleellinen. Ne eroavat esim. kansalaisopistojen ryhmistä, koska niissä ryhmä itse valitsee aiheen, menetelmät jne. Omaehtoisuus korostuu. Asiantuntijaohjaajien ryhmissä saatetaan tosin kulkea kohti ennalta määrättyjä ohjelmia.
Teema 4. Ohjaajaryhmät
• Vertaisten ja asiantuntijoiden lisäksi on muitakin eroja, joita tulee tarkastella. Ikä
on esimerkiksi tärkeä tekijä. Nuorten ohjaajien vetämät kerhot voivat olla hyvinkin
erilaisia kuin vanhempien ohjaajien.
• Se, miten kauan on ohjannut, on myös tärkeää.
• Ohjaajan oma kokemus ohjaamisesta on kaikkein tärkeintä.
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Tiia Herlevin ja Tanja Malkin
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• Opintokeskuksella ei ole tarkkaa tilastotietoa kerhojen ohjaajista sen mukaan,
ovatko he vertaisia vai asiantuntijoita. Kerhojen tekemien selvitysten mukaan saattaa kuitenkin olla niin, että asiantuntijaohjaajien vetämien kerhojen osuus olisi
kasvussa. Tämä näkyy siinä, että terveysjärjestöjen liikuntaryhmien ja kuoroihin
liittyvien opintokerhojen määrä on kasvanut. Niistä vetävät usein palkatut asiantuntijat.
• Järjestöihin järjestäytyneiden ja niiden ulkopuolisten kerhojen välillä ei ole suuria eroja. ns. villit kerhot opiskelevat useimmin käsityö- ja taideaiheita. Niistä moni
on suurempaa tukea nauttivia erikoiskerhoja ja ne ovat silloin myös tavoitteellisia
toiminnassaan. Niiden kulut ovat varsin suuria, mutta taloudelliset selvitykset ovat
saapuneet ajallaan ja olleet asiallisia.
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