
KESKUSTELUHARJOITUS
Opastus ohjaajille
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2NSPH KESKUSTELUHARJOITUS OPASTUS OHJAAJILLE

JOHDANTO
Tämän keskusteluharjoituksen kehittäjä on Åldras och må bra -projekti 
(Vanhene ja voi hyvin), jota hoitaa NSHP, Nationell samverkan för psykisk 
hälsa -verkosto. Åldras och må bra -projektin tavoitteena on vähentää 
ennakkoluuloja ja osaltaan lisätä avoimuutta vanhentuneiden (65+) 
ihmisten mielenterveyden häiriöistä sekä vahvistaa ikääntyneiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan. Projektia rahoittaa Ruotsin 
yleinen perintörahasto.

KESKUSTELUTAPAAMISTEN TAVOITTEET
Keskusteluryhmä on niitä senioreita varten, jotka haluavat pohtia ja 
keskustella vanhenemisesta, terveydestä ja hyvästä voinnista.

Keskustelutapaamisten tavoitteena on antaa ikääntyneille aikuisille (65+) 
mahdollisuus tavata, jakaa kokemuksiaan toisilleen ja keskustella siitä mitä 
vanhenemiseen ja hyvään vointiin sisältyy. Toivomme, että osallistujat 
saavat inspiraatiota ja uutta tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa omansa 
ja muiden tilanteen parantamiseen. Keskustelutapaamiset ovat samalla 
mahdollisuus uusille ja vanhoille tuttavuuksille tavata, jutella ja kahvitella.

Keskusteluharjoitusten kysymykset rakentuvat suurelta osin projektin 
kaikkialla Sörmlanissa pitämien, yli 65-vuotiaiden keskusteluryhmien 
tuloksille.
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KÄYTÄNNÖN TIETOJA
OSALLISTUJAT
Hyvän ja antoisan keskustelun aikaansaamiseksi olisi hyvä, jos 
osallistujia olisi viidestä kymmenen henkilöä.

TAPAAMISIIN MUKAAN OTETTAVAT MATERIAALIT
• Keskusteluharjoitusten tulosteet kaikille osallistujille.

• Suuria paperiarkkeja ja erivärisiä kyniä.

• Lehtiö ja kyniä kaikille osallistujille.

• Edellisen tapaamisen arviointi.

KÄYTETTÄVÄ AIKA
Keskusteluharjoitus kestää noin kaksi tuntia, puolivälissä pidetty 15 
minuutin tauko mukaan lukien.

EHDOTETTU OHJELMA:
• 45 MIN – Ensimmäinen osa

• 15 MIN – Kahvitauko

• 45 MIN – Toinen osa

• 15 MIN – Lopetuskierros ja tiedotukset

ENNEN 3:TTA JA 4:TTÄ TAPAAMISTA
3:nnen tapaamisen aikana voitte mielellään kutsua tapaamisen alustajaksi 
luennoitsijan puhumaan mielenterveyden häiriöistä. Voitte esimerkiksi 
kutsua Hjärnkoll-suurlähettilään, joka on seniori hänkin, jolloin saatte 
luennoitsijaksenne henkilön, jolla on omaa kokemusta mielenterveyden 
häiriöiden kanssa elämisestä: www.hjarnkoll.se 

4:nnen tapaamisen aikana voitte mielellään kutsua paikallisyhteisön 
edustajia kertomaan lisää toiminnoista, joista olette kiinnostuneita. Nämä 
voivat olla kunnan omaistukipalvelujen, yritysmaailman tai kirjastojen 
edustajia. Tässä voi myös olla hyvä tilaisuus kutsua paikallisia poliitikkoja 
kuuntelemaan kokemuksianne ja kehitysehdotuksianne.
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VIIMEISEN KULUNEEN VUODEN AIKANA

TAPAAMINEN 1
TUTUSTUMME TOISIIMME JA SIIHEN, MILLAISTA MEILLÄ ON OLLUT

Tämän tapaamisen aikana teillä on mahdollisuus tutustua 
toisiinne ja puhua siitä, millaista teillä on ollut viimeisen 
kuluneen vuoden aikana.

 VAIHE 1  KÄYTÄNNÖN YKSITYISKOHTIA KESKUSTELUSTA
Aloita käymällä läpi keskustelun käytännön yksityiskohdat:

• Kerro keskustelutapaamisten tavoitteista.

• Kerro, kuinka pitkään keskustelemme.

• Kerro, milloin pidetään kahvitauko.

• Muut käytännön tiedot tai kysymykset.

• Muistuta osallistujia siitä, että he saavat itse päättää, kuinka paljon 
he haluavat kertoa itsestään. Ja että on aivan okei sanoa ”pas” 
kysymyksiin, joihin he eivät halua vastata.
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5NSPH KESKUSTELUHARJOITUS OPASTUS OHJAAJILLE

 VAIHE 2  ESITTELYKIERROS
Pitäkää esittelykierros, jonka aikana esittäydytte toisillenne seuraavien 
kysymyksen pohjalta:

• Kerro nimesi.

• Kerro missä asut.

• Kerro missä ja milloin synnyit.

• Kerro milloin viihdyt parhaiten.

ESIMERKKI: Nimeni on Zarah, asun Växjössä ja synnyin  
Tukholmassa 1983, ja viihdyn parhaiten 
tanssiessani tai luonnossa liikkuessani.

 VAIHE 3  TUTUSTU-KYSYMYKSET
Tämän vaiheen aikana teillä on mahdollisuus tutustua toisiinne 
hiukan paremmin. Valitsette itse mihin kysymyksiin haluatte vastata 
ja mitä haluatte kertoa itsestänne. Varmista, että kaikilla osallistujilla 
on kysymykset edessään paperilla. Keskustelun ohjaaja lukee lisäksi 
kysymykset ääneen siten, että kaikki kuulevat ne.

Pohdi itseksesi alla olevia kysymyksiä muutaman minuutin ajan. Sitten 
pidämme keskustelukierroksen tai avoimen keskustelun, jonka aikana 
kaikki saavat kertoa oman näkemyksensä.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Millainen on tavallinen viikkosi?

• Miten vietät aikaasi juuri nyt? Haluatko tehdä tulevaisuudessa jotain 
erityistä?

• Millaisia identiteettejä sinulla mielestäsi on? Niitä voi olla esimerkiksi 
mummo, yritysjohtaja, jalkapalloilija tai taiteilija.

• Mikä tärkeä asia muiden pitää mielestäsi tietää sinusta?

• Miksi haluat olla mukana tässä ryhmässä ja keskustella vanhenemisen 
ja hyvinvoinnin eri teemoista?

JOS AIKAA RIITTÄÄ, VOITTE JATKAA KESKUSTELUA  
NÄIDEN KYSYMYSTEN POHJALTA:
• Keitä tärkeitä ihmisiä sinulla on elämässäsi?

• Mistä olet kiinnostunut? Olivatko kiinnostuksen kohteesi erilaisia 
nuorempana?

fin_samtalsövning_ledare.indd   5fin_samtalsövning_ledare.indd   5 2022-09-16   15:302022-09-16   15:30



6NSPH KESKUSTELUHARJOITUS OPASTUS OHJAAJILLE

• Muistatko jokin erityisen, sinuun vaikuttaneen yhteiskunnallisen 
muutoksen tai uutislähetyksen?

• Mistä olet juuri nyt kiitollinen?

 VAIHE 4  MILLAISTA ELÄMÄ ON OLLUT VIIMEISEN  
 KULUNEEN VUODEN AIKANA
Tämän vaiheen aikana keskustelemme siitä, miten olemme voineet 
viimeisen kuluneen vuoden aikana.

Pohdi jokaista kysymystä itseksesi muutaman minuutin ajan. Sitten 
jokainen saa kertoa.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Millaisia erityisiä tapahtumia sinulle tulee mieleen viimeisestä 

kuluneesta vuodesta? Sekä parempia että huonompia?

• Onko jokin asia vaikuttanut sinuun niin, että sinun on pitänyt muuttaa 
arkipäivääsi sen vuoksi ja jos on, niin siinä tapauksessa kuinka?

• Oletko huomannut, että sinun oma vointisi tai toisten vointi on 
muuttunut jotenkin?

• Onko sinulla ollut joitakin erityisiä strategioita käsitellä viimeisen 
kuluneen vuoden tapahtumia?

 VAIHE 5  YHTEENVETOKIERROS 
Nyt on aika tehdä yhteenveto päivän keskusteluista kierroksella, jonka 
aikana jokainen saa pitää oman loppupuheenvuoronsa. Käytä mielellään 
lähtökohtana seuraavia kysymyksiä:

• Mitä sait irti päivän tapaamisesta?

• Haluatko kertoa meille jotain muuta?

 VAIHE 6  LOPPUTIEDOT
Lopetamme kertaamalla seuraavan tapaamisen ajankohdan, paikan ja 
teeman.

POHDI MIELELLÄÄN KIRJALLISESTI:
Halutessasi voit keskustelutapaamisen jälkeen käyttää muutaman 
minuutin omiin kirjallisiin pohdintoihisi. Tämä voi olla hyvä tapa pohtia 
keskustelukokemusta omin päin, ja samalla se toimii muistin tukena 
seuraavaa tapaamista ajatellen.

Kiitos tästä päivästä!
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TAPAAMINEN 2
VANHENEMISESTA

Tämän tapaamisen aikana puhumme vanhenemisesta, 
ajatuksista vanhenemisesta ja siitä, mitä se teille merkitsee.

 VAIHE 1  KÄYTÄNNÖN YKSITYISKOHTIA KESKUSTELUSTA
Aloita käymällä läpi keskustelun käytännön yksityiskohdat:

• Kerro, kuinka pitkään keskustelemme.

• Kerro, milloin pidetään kahvitauko.

• Muut käytännön tiedot tai kysymykset.

• Muistuta osallistujia siitä, että he saavat itse päättää, kuinka paljon 
he haluavat kertoa itsestään. Ja että on aivan okei sanoa ”pas” 
kysymyksiin, joihin he eivät halua vastata.

 VAIHE 2  KIRJAUTUMISKIERROS
Aloita keskustelukierroksella, jonka aikana kaikki saavat vastata 
seuraaviin kysymyksiin:

• Kerro nimesi.

• Mainitse jokin asia, joka ilahduttaa sinua.

• Kerro, oletko pohtinut jotain edellisen keskustelutapaamisen jälkeen.
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 VAIHE 3  KESKUSTELU VANHENEMISESTA
Tämän vaiheen aikana keskustelemme siitä, mitä vanheneminen 
merkitsee. Varmista, että kaikilla osallistujilla on kysymykset edessään 
paperilla. Keskustelun ohjaaja lukee lisäksi kysymykset ääneen siten, että 
kaikki kuulevat ne.

Pohdi sitä itseksesi muutaman minuutin ajan. Sitten pidämme 
keskustelukierroksen tai avoimen keskustelun, jonka aikana kaikki saavat 
kertoa oman näkemyksensä.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Mitä vanheneminen merkitsee sinulle?

• Oletko vanhenemisen myötä huomannut, että muut suhtautuvat 
sinuun eri tavalla?

• Oletko huomannut, että sinua syrjitään ikäsi perusteella? Jos näin on, 
miten?

• Mikä sinusta vanhenemisessa on kaikkein haastavinta?

• Tunnetko, että sinulta puuttuu jotain?

JOS AIKAA RIITTÄÄ, VOITTE JATKAA KESKUSTELUA  
NÄIDEN KYSYMYSTEN POHJALTA:
• Miksi luulet, että moni välttelee sanaa “vanha” ja sanoo mieluummin 

“ikääntynyt”?

• Oletko siirtynyt eläkkeelle? Jos olet, millaiselta eläkeläiseksi 
ryhtyminen sinusta tuntui? Jos et ole, mitä ajattelet eläköitymisestä?

 VAIHE 4  JATKOKESKUSTELU VANHENEMISESTA
Tämän vaiheen aikana jatkamme keskustelua vanhenemisesta. Lue teksti 
ja kysymykset tästä alta. Pohdi jokaista kysymystä itseksesi muutaman 
minuutin ajan. Sitten jokainen saa kertoa.

LUETTAVA TEKSTI:
Seuraava on ote amerikkalaisen psykiatrin ja geriatrisen tutkimuksen 
pioneerin Gene D. Cohenin tutkimuksesta:

“Vanhenemisessa on mahdollisuuksia, joista ei puhuta lainkaan yhtä 
paljon kuin sen negatiivisista puolista. Aivot ovat esimerkiksi paljon 
aiempaa luultua joustavammat ja sopeutuvammat. Ne voivat luoda 
aivan uusia aivosoluja. Vanhemmat aivot voivat lisäksi käsitellä tietoa 
tavalla, joka eroaa dramaattisesti nuorien aivojen toiminnasta.”
 Lähde: Cohen, 2015. Kypsään ikään tullut ihminen:  
 vanhenevien aivojen voima
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KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Mikä on mielestäsi paras tapa vanheta?

• Mitkä ovat tärkeimmät elämäsi aikana oppimasi asiat?

• Mitä tärkeitä asioita haluaisit kertoa nuorille kanssaihmisille?

JOS AIKAA RIITTÄÄ, VOITTE JATKAA KESKUSTELUA  
NÄIDEN KYSYMYSTEN POHJALTA:
• Onko sinulla erityisiä vanhenemis- ja hyvinvointistrategioita?

• Mitä ajattelet elämän tarkoituksesta?

• Uskotko, että vanhemman aikuisen on helpompi selvitä vaikeista 
tapahtumista kuin nuorison?

 VAIHE 5  YHTEENVETOKIERROS
Nyt on aika tehdä yhteenveto päivän keskusteluista kierroksella, jonka 
aikana jokainen saa pitää oman loppupuheenvuoronsa. Käytä mielellään 
lähtökohtana seuraavia kysymyksiä:

• Mitä sait irti päivän tapaamisesta?

• Haluatko kertoa meille jotain muuta?

 VAIHE 6  LOPPUTIEDOT
Lopetamme kertaamalla seuraavan tapaamisen ajankohdan, paikan ja 
teeman.

KIRJALLISIA POHDINTOJA:
Halutessasi voit keskustelutapaamisen jälkeen käyttää muutaman 
minuutin omiin kirjallisiin pohdintoihisi. Tämä voi olla hyvä tapa pohtia 
keskustelukokemusta omin päin, ja samalla se toimii muistin tukena 
seuraavaa tapaamista ajatellen. Keskustelun ohjaaja jakaa kaikille lehtiöt 
ja kynät.

Kiitos tästä päivästä!
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TAPAAMINEN 3
SIITÄ, KUINKA VOIMME

Viime tapaamisessa puhuimme vanhenemisesta. Tämän 
tapaamisen aikana puhumme hyvästä ja vähemmän hyvästä 
voinnista. Olemme myös kutsuneet mukaan luennoitsijan, joka 
kertoo hyvästä ja huonosta voinnista. Luennoitsijoita voidaan 
varata esimerkiksi verkkosivuilta Hjärnkoll.se tai Mind.se.

 VAIHE 1  KÄYTÄNNÖN YKSITYISKOHTIA KESKUSTELUSTA
Aloita käymällä läpi keskustelun käytännön yksityiskohdat:

• Kerro, kuinka pitkään keskustelemme.

• Kerro, milloin pidetään kahvitauko.

• Muut käytännön tiedot tai kysymykset.

• Muistuta osallistujia siitä, että he saavat itse päättää, kuinka paljon 
he haluavat kertoa itsestään. Ja että on aivan okei sanoa ”pas” 
kysymyksiin, joihin he eivät halua vastata.

 VAIHE 2  KIRJAUTUMISKIERROS
Aloita keskustelukierroksella, jonka aikana kaikki saavat vastata 
seuraaviin kysymyksiin:

• Kerro nimesi.

• Miten voit tänään?

• Kerro, oletko pohtinut jotain edellisen keskustelutapaamisen jälkeen.
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Valinnainen   VAIHE 3  LUENTO
Jos olette kutsuneet tähän tapaamiseen luennoitsijan, ehdotamme, että 
luento pidetään ennen vaihetta 4.

Luennon jälkeen pidämme keskustelukierroksen, ja jokainen voi pohtia, 
mitä juuri saimme kuulla.

 VAIHE 4  KESKUSTELU HUONOSTA VOINNISTA
Tässä vaiheessa keskustelemme siitä, millaista on voida huonosti. 
Varmista, että kaikilla osallistujilla on kysymykset edessään paperilla. 
Keskustelun ohjaaja lukee lisäksi kysymykset ääneen siten, että kaikki 
kuulevat ne.

Pohdi sitä itseksesi muutaman minuutin ajan. Sitten pidämme 
keskustelukierroksen tai avoimen keskustelun, jonka aikana kaikki saavat 
kertoa oman näkemyksensä.

Pitäkää keskustelun aikana esillä suurta paperiarkkia, johon kirjoitatte 
tukisanoja huonosta voinnista

Tukisanoja voivat olla esimerkiksi: yksinäisyys, alhainen eläke tai univaikeudet.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Takanamme on paljon kokemuksia, ja voimme varmasti muistaa 

aikoja, jolloin elämä ei ollut parhaimmillaan, aikoja, jolloin kaikki asiat 
tuntuivat vastoinkäymisiltä ja jolloin voimme huonosti. Millaista on 
huono vointi? Mikä ei toimi silloin, kun vointi on huono?

• Miten huomaamme, ettemme voi henkisesti kovin hyvin?

•  Onko viime aikoina jokin saanut tuntemaan sinut itsesi 
masentuneeksi, stressaantuneeksi tai rauhattomaksi?

• Onko sinulla tapana kertoa muille, jos et voi hyvin?

• Onko asioita, joista on vaikea puhua lähimpien kanssa?

• Uskotko huonon voinnin häpeämisen olevan tavallista?

• Mitä ajattelet yksinäisyydestä, ja mihin ajattelet yksinäisyyden voivan 
johtaa?

• Kun olet elämässäsi törmännyt vaikeuksiin, mikä on antanut sinulle 
voimia käsitellä niitä?

 VAIHE 5  KESKUSTELU HYVÄSTÄ VOINNISTA
Tämän vaiheen aikana puhumme enemmän hyvästä voinnista. Varmista, 
että kaikilla osallistujilla on kysymykset edessään paperilla. Keskustelun 
ohjaaja lukee lisäksi kysymykset ääneen siten, että kaikki kuulevat ne.
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Pohdi sitä itseksesi muutaman minuutin ajan. Sitten pidämme 
keskustelukierroksen tai avoimen keskustelun, jonka aikana kaikki saavat 
kertoa oman näkemyksensä.

Ota esille uusi paperi ja toisenvärinen kynä. Kirjoita tukisanoja hy-
västä voinnista.

Tukisanoja voivat olla esimerkiksi: ystävät, hyvä ruoka tai kävelyt luonnossa.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Nyt puhumme siitä, millaista oli silloin, kun elämäsi sujui hyvin. Kun 

kaikki toimi ongelmitta ja voimme aivan hyvin. Millaista on hyvä 
vointi? Mikä silloin toimii?

• Mitkä asiat ovat parantaneet elämääsi?

• Millaiselta sinusta tuntuu puhua eri ihmisille voinnistasi?

 VAIHE 6  YHTEENVETOKIERROS
Nyt on aika tehdä yhteenveto päivän keskusteluista kierroksella, jonka 
aikana jokainen saa pitää oman loppupuheenvuoronsa. Käytä mielellään 
lähtökohtana seuraavia kysymyksiä:

• Mitä sait irti päivän tapaamisesta?

• Haluatko kertoa meille jotain muuta?

 VAIHE 7  LOPPUTIEDOT
Lopetamme kertaamalla seuraavan tapaamisen ajankohdan, paikan ja 
teeman.

KIRJALLISIA POHDINTOJA:
Halutessasi voit keskustelutapaamisen jälkeen käyttää muutaman 
minuutin omiin kirjallisiin pohdintoihisi. Tämä voi olla hyvä tapa pohtia 
keskustelukokemusta omin päin, ja samalla se toimii muistin tukena 
seuraavaa tapaamista ajatellen. Keskustelun ohjaaja jakaa kaikille lehtiöt 
ja kynät.

Kiitos tästä päivästä!
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TAPAAMINEN 4
TULEVAISUUDESTA

Viime tapaamisessa puhuimme hyvästä ja huonosta voinnista. 
Tämän tapaamisen aikana puhumme tulevaisuudesta ja siitä, 
mitä tarvitaan siirtymiseen huonoista asioista parempiin.

 VAIHE 1  KÄYTÄNNÖN YKSITYISKOHTIA KESKUSTELUSTA
Aloita käymällä läpi keskustelun käytännön yksityiskohdat:

• Kerro, kuinka pitkään keskustelemme.

• Kerro, milloin pidetään kahvitauko.

• Muut käytännön tiedot tai kysymykset.

• Muistuta osallistujia siitä, että he saavat itse päättää, kuinka paljon 
he haluavat kertoa itsestään. Ja että on aivan okei sanoa ”pas” 
kysymyksiin, joihin he eivät halua vastata.

 VAIHE 2  KIRJAUTUMISKIERROS
Aloita keskustelukierroksella, jonka aikana kaikki saavat vastata 
seuraaviin kysymyksiin:

• Kerro nimesi.

• Miten voit tänään?

 VAIHE 3  PALAUTE EDELLISESTÄ TAPAAMISESTA
Ota esille paperi, johon teitte muistiinpanoja viime tapaamisen aikana. 
Katsokaa niitä aluksi yhdessä ja yrittäkää tehdä yhteenveto silloin 
käydystä keskustelusta eli siitä, millaista on huono ja millaista hyvä 
vointi. Pitäkää puhekierros, jonka aikana kaikki saavat sanoa jotain 
seuraavien kysymysten pohjalta:

• Miltä edellinen keskustelu tuntui?

• Kerro, oletko pohtinut jotain edellisen keskustelutapaamisen jälkeen.

• Haluatko lisätä jotain edellisen keskustelun muistiinpanoihin tai 
muuttaa niitä?
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 VAIHE 4  KESKUSTELU TULEVAISUUDESTA
Nyt saatte mahdollisuuden puhua tulevaisuudesta. Varmista, että kaikilla 
osallistujilla on kysymykset edessään paperilla. Keskustelun ohjaaja lukee 
lisäksi kysymykset ääneen siten, että kaikki kuulevat ne.

Pohdi sitä itseksesi muutaman minuutin ajan. Sitten pidämme 
keskustelukierroksen tai avoimen keskustelun, jonka aikana kaikki saavat 
kertoa oman näkemyksensä.

Ottakaa esille uusi paperi ja kirjoittakaa siihen tukisanoja keskustelun 
aikana esiin tulevista asioista. Voitte hyvin käyttää myös edellisen 
tapaamisen paperia. Voitte kenties vetää linjoja huonoista asioista 
hyviin, eli ratkaisuun.

Tukisanoja voivat olla esimerkiksi: lisää kotipalveluja, henkilökunnan pitäisi 
kuunnella paremmin, lisää vapaa-ajan toimintoja.

KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN AIHEIKSI:
• Millaisena näet tulevaisuutesi?

• Kaipaatko jotain (suurta tai pientä)?

• Huolettaako sinua jokin asia tulevaisuudessa?

• Onko sinulla erityisiä toiveita tulevaisuuden suhteen?

• Jotta tulevaisuudesta tulisi sellainen kuin haluat, pitääkö jonkin asian 
muuttua, vai pitääkö kaiken jatkua ennallaan?

• Oletko tyytyväinen nykyisin saamaasi tukeen? Haluaisitko, että 
elämäsi olisi jotenkin erilaista tulevaisuudessa?

JOS AIKAA RIITTÄÄ, VOITTE JATKAA KESKUSTELUA  
NÄIDEN KYSYMYSTEN POHJALTA:
• Mitä tarvitsisit, tai olet tarvinnut, päästäksesi huonosta hyvään?

• Haluaisitko muuttaa jotain yhteiskunnassa, jotta muut voisivat 
paremmin?

Valinnainen  VAIHE 5  TIETOA MUISTA TOIMINNOISTA
Jos olette kutsuneet tähän tapaamiseen muita toimijoita, ehdotamme,  
että he osallistuvat tässä vaiheessa tulevaisuudesta käydyn keskustelun  
ja päätöskierroksen välillä.
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15NSPH KESKUSTELUHARJOITUS OPASTUS OHJAAJILLE

 VAIHE 6  YHTEENVETOKIERROS
Nyt on aika tehdä yhteenveto päivän keskusteluista kierroksella, jonka 
aikana jokainen saa pitää oman loppupuheenvuoronsa. Käytä mielellään 
lähtökohtana seuraavia kysymyksiä:

• Mitä sait irti päivän tapaamisesta ja osallistumisestasi 
keskusteluryhmään näissä tapaamisissa?

• Oletko oppinut jotain uutta itsestäsi?

• Haluatteko tavata uudelleen, mutta ilman ohjaajaa?

Jos haluatte tavata uudelleen, voitte puhua siitä, missä yhteydessä se 
tapahtuisi. Halutessanne voitte myös vaihtaa yhteystietoja ja päättää,  
kuka lähettää kutsun seuraavaan tapaamiseen.

 VAIHE 7  LOPPUTIEDOT
Tänään oli tämän keskusteluryhmän viimeinen tapaaminen.

KIRJALLISIA POHDINTOJA:
Halutessasi voit keskustelutapaamisen jälkeen käyttää muutaman 
minuutin omiin kirjallisiin pohdintoihisi. Tämä voi olla hyvä tapa pohtia 
keskustelukokemusta omin päin, ja samalla se toimii muistin tukena 
sille, mistä keskusteluryhmä on puhunut näiden tapaamisten aikana. 
Keskustelun ohjaaja jakaa kaikille lehtiöt ja kynät.

Kiitos tästä päivästä  
ja aiemmista tapaamisista!
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