
 

Tämä julkaisu on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+-ohjelman tuella. Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten tässä 
julkaisussa olevia tietoja käytetään, tämä julkaisu heijastaa vain tekijänsä näkemyksiä. 

 
PROJEKTI- ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Yhteistyö, tehtävä 1 - Auta minut pois tästä 

 

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen 

Oppimistavoitteet: 

Tämän toiminnan tavoitteena on saada osallistujat miettimään kolmea konfliktia, joita he ovat 
kokeneet viimeisen viikon aikana, sekä pohtimaan sanoja, jotka laukaisivat konfliktin. Tavoitteena 
on myös saada ratkaisuja muilta. 

Tavoitteena on kiinnittää huomiota osallistujien yhden viikon aikana kokemien konfliktien ja 
vastaavien stressaavien tilanteiden määrään ja löytää partnereiden avulla jokaiseen konfliktiin 
järkevä ratkaisu. 

 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittava materiaali: "Konfliktitaulukko" (kyselylomake & tulostettava pdf) 

 

Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Jaa osallistujille ”konfliktitaulukko” (kyselylomake & tulostettava pdf), johon heidän on kirjoitettava 
kolme kokemaansa konfliktia, mukana niissä olleet, konfliktin laukaisseet sanat jne. Suoritettuaan 
osion A, he siirtyvät osioon B, jossa he muistelevat kussakin tapauksessa tuntemiansa tunteita ja 
yrittävät miettiä, kuinka he olisivat voineet käsitellä tilanteen toisin. 

Kun kaikki osallistujat ovat suorittaneet annetut tehtävät, kutsu heidät kaikki ryhmään 
keskustelemaan kokemuksistaan. Pyydä ryhmässä kutakin osallistujaa kertomaan yksi 
konfliktitapauksistaan ja pyydä muita osallistujia tekemään ehdotuksia siitä, kuinka hän olisi voinut 
käsitellä tilanteen eri tavalla. 
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Ohjeet: 

• Sinun tulee täyttää "Konfliktitaulukko – osa A" kirjaamalla kolme konfliktia, joissa olit 
osallisena viime viikolla. Sinun on kirjattava ylös "myrkylliset sanat", jotka laukaisivat 
konfliktit ja saivat sinut tuntemaan, että sinun on annettava vastaväitteitä ja puolustettava 
itseäsi. 

• Kun olet täyttänyt ”Konfliktitaulukon A-osan”, yritä vastata seuraaviin kysymyksiin 
täyttämällä osa B: 

• Mitä konfliktin muisteleminen sai sinut tuntemaan? 
• Olisitko voinut käsitellä kyseisen tilanteen toisin? 

Konfliktitaulukko 

Osa A 

Kirjaa taulukkoon kolme konfliktia, joissa olit osallisena viimeisen viikon aikana. 

Konfliktin aihe Osapuolet Mitä tapahtui Laukaisevat sanat 

Esimerkki: 

Astioiden tiskaaminen 
Mieheni ja minä 

Mieheni syytti minun olevan 
siivoton sanomalla: 

”Jätät aina tiskivuoren altaaseen 
päiväkausiksi” 

 Aina 

1:       

2:      

3:    
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Osa B 

Nyt, kun olet reflektoinut yllä mainittuja konflikteja ja keskustellut niistä parisi kanssa, täytä seuraava 
taulukko: 

Konfliktin aihe 
Nousseet 
tunteet 

Miten olisin voinut 
käsitellä tilanteen toisin? 

Muiden (parisi) ehdotus 

Esimerkki: 

Astioiden 
tiskaaminen 

 

Viha ja 
epäreiluuden 
tunne  

Olisin voinut sanoa, että 
tulevina päivinä teen 
enemmän kotitöitä.  

  

Olisin voinut selittää miehelleni, 
että ”aina” ei pidä paikkaansa, sillä 
yleensä osallistun kotitöihin, mutta 
viime viikon kiireiden takia olen 
tehnyt niitä vähemmän. Voisin 
saada hänet myöntämään, että 
”aina” ei pidä paikkaansa, mikä saisi 
minut tuntemaan oloni paremmaksi 
ja auttamaan häntä enemmän 
tulevina päivinä. 

1:      

2:      

3    

 

Reflektiokysymykset: 

Jokainen osallistuja esittelee yhden konfliktin aiheen ja ohjaaja pyytää muilta jäseniltä ehdotuksia 
siitä, kuinka hänen olisi pitänyt reagoida eri tavalla. 

• Ovatko muiden osallistujien ehdotukset hyödyllisiä? 
• Voisitko käyttää näitä uusia ehdotuksia konfliktin ratkaisemiseen tai estääksesi niiden 

syntymisen? 


