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10. NÄYTÄ JA KERRO 
Toisinaan yhteistyö ja uusien ideoiden keksimi-
nen tai arvioiminen voi olla vaikeaa siksi, että 
osa ryhmän jäsenistä on ujompia/hiljaisempia 
kuin se osa ryhmästä joka helposti hallitsee 
keskusteluja. Näytä ja kerro -menetelmä antaa 
jokaiselle ryhmän jäsenelle tilan ilmaista omia 
ajatuksiaan. Näin menetelmä rikastaa ryhmän 
toimintaa tuomalla kaikkien äänen ja ideat 
kuuluviin. Menetelmää voidaan käyttää pros-
essin eri vaiheissa. Palautetta annettaessa on 
tärkeätä olla mahdollisimman rehellinen ja ra-
kentava. Liiallinen kohteliaisuus tai positiivisuus 
tai pelkkä negatiivisuus on haitallista. 

Tarvittavat materiaalit: rauhallinen tila, jossa 
kaikki voivat istua alas ja seurata esityksiä. 
Tarvittaessa/sovittaessa muistiinpano- ja/tai 
tallennusvälineet.  

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.

Miten toimitaan?
1) Valitkaa menetelmälle muoto: missä se teh-
dään, miten kauan aikaa siihen varataan ja mitä 

materiaaleja käytetään. Valitkaa sitten yksi ryh-
mästä huolehtimaan ajankäytöstä. Huolehtikaa 
siitä, että esittäjiä on sopiva määrä ja ohjelmas-
ta tulee tiivis ja mukava. 

2) Pyrkikää luomaan avoin ja rento ilmapiiri, jos-
sa jokaisen on hyvä kertoa omista ajatuksistaan.  

3) Kertokaa omista ajatuksista, ideoista ja suun-
nitelmista vuorotellen.

4) Varmistakaa, että jokainen saa palautetta. 

5) Kuuntelijoita voidaan pyytää kommentoimaan 
esityksiä vuorotellen ja etukäteen voidaan kirja-
ta ylös rakentavia kysymyksiä palautteenannon 
tueksi: Mikä ideassa oli hyvää? Miten sitä voisi 
kehittää edelleen?

6) Tehkää tapahtumasta muistiinpanoja tai vide-
oikaa se. Tilannetta voi rytmittää ja keskittymistä 
helpottaa pitämällä pieniä taukoja ja pitämällä 
yksittäiset esitykset lyhyinä ja hauskoina.
 



 

-

virtuaalinen seinä (esim. Padlet).   

Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin 
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin 
tarkistus.

Miten toimitaan?
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntö-
jä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja 
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen 
saa esittää oman näkemyksensä.

-

lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.

5) Varmista, että sääntöihin palataan projek-
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että 
ryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on 
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa 
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa. 
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo-
kata projektin aikana. 
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