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T ämä opas on laadittu ohjaajien ja opettajien avuksi ryhmätilanteisiin, 
joissa käsitellään voimakkaita tunteita herättäviä teemoja. Opas on kir-
joitettu erityisesti ympäristöaiheen näkökulmasta, mutta soveltuu osin 

käytettäväksi myös muissa tunnetyöskentelyä vaativissa ryhmätilanteissa. Op-
paan kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset ryhmänohjaajat ja henkilöt, joilla ei 
ole pedagogista taustaa tai aiempaa kokemusta tunnetyöskentelyn ohjaamisesta. 

Opas on osa Luonto ja tunteet -työkalupakettia, joka sisältää helppokäyt töistä 
opetus- ja ohjausmateriaalia. Materiaalin kohderyhmänä ovat aikuiset ja yli 
15-vuotiaat. Tavoitteena on keventää ympäristöahdistusta sekä vahvistaa tunne-
taitoja ja motivaatiota ympäristötoimintaan.
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1  TUNNET YÖSKENTELYN  

MERKIT YS JA TAVOITE 

Ekologisen kriisin herättämät tunteet voivat olla vaikeita käsitellä ja ne koetaan 
usein negatiivisiksi. Tunnetyöskentelyn tarkoitus ei silti ole ahdistuksen poista-
minen tai ryhtyminen epärealistisen optimistiseksi. Tunnetyöskentelyn tavoit-
teena on kyky käsitellä erilaisia tunteita ja elää niiden kanssa mahdollisimman 
tasapainoista elämää. Ainoa tapa poistaa ympäristöahdistus ekologisesti kestä-
vällä tavalla olisi ratkaista aiheuttaja eli ympäristöongelmat. Se ei todennäköi-
sesti tapahdu lähitulevaisuudessa. Tunnetyöskentelylle ympäristöaiheen parissa 
on selkeä tarve, ja hyvistä tunnetaidoista voi olla hyötyä myös muissa tilanteissa. 
Parhaimmillaan tunnetyöskentely tekee ihmisestä armollisemman muille ja it-
selleen. 

Ekologisesta kriisistä seuraavia tunteita voivat olla ahdistuksen ja pelon lisäksi 
esimerkiksi suru, riittämättömyys, avuttomuus, viha, syyllisyys ja häpeä. Mikään 
yksittäinen tunne ei ole itsessään huono tai hyvä. Erilaisilla tunteilla on omat 
tarkoituksensa. Esimerkiksi viha voi aktivoida toimintaan, syyllisyys anteeksi-
pyyntöön ja ahdistus uusien toimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. Tuntei-
ta ei siten ole suotavaa luokitella hyviksi tai huonoiksi. Niillä jokaisella on oma 
tehtävänsä. 

Luontoon ja ympäristötoimintaan liittyvät kokemukset voivat tuoda mukanaan 
myös esimerkiksi iloa, kiitollisuutta, arvostusta ja yhteenkuuluvaisuuden tuntei-
ta, joten ekologisen kriisin aikakaudella kaikkien tunnekokemusten ei tarvitse 
olla ikäviä. Todennäköisesti sekä negatiiviset että positiiviset tunnekokemukset 
luontoon liittyen ovat voimakkaampia niillä, jotka kokevat ympäristöasiat itsel-
leen merkityksellisiksi. Luonto ja tunteet -työkalupaketin harjoitusten tavoittee-
na on tunnetyöskentelyn kautta oppia ymmärtämään paremmin omia tunteita, 
edistää hyvää itseluottamusta sekä löytää oma tapa toimia luonnon hyväksi. 
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2 TURVALLINEN RYHMÄ 

Monia mahdollisuuksia avautuu, kun ryhmässä vallitsee turvallinen ilmapiiri, 
joka on vapaa syyttelystä ja kritisoinnista. Sosiaalinen vuorovaikutus ryhmäs-
sä voi tukea mielen hyvinvointia, antaa uutta tietoa sekä aktivoida toimintaan. 
Ryhmätoiminnan avulla voidaan myös päästä yli joistain sellaisista esteistä, jotka 
haittaavat ryhmän jäsenten siirtymistä kohti kestävämpää elämäntapaa. 

Ryhmätoiminnan vaikutus voi olla voimakas sekä hyvässä että pahassa. Kun 
työstetään ympäristöahdistuksen kaltaista henkilökohtaista ja välillä hyvinkin 
herkkää aihetta, on valittujen harjoitusten ja työmenetelmien hyvä vastata tasoa, 
jolla ohjaaja kokee olevansa kykenevä pitämään ryhmän kaikille turvallisena. 
Joidenkin harjoitusten kohdalla voi olla tärkeää, että ohjaaja on myös henkilö-
kohtaisesti käsitellyt teemaa riittävästi, jotta hänen oma kokemusmaailmansa ei 
heijastu liian voimakkaasti tilanteeseen ja jotta ohjaaja ei vahingossa siirrä omia 
tunteitaan ryhmäläisiin. Ohjaajaja voi tarvittaessa valmistautua esimerkiksi ko-
keilemalla harjoitusten tekemistä etukäteen itse kollegan tai ystävän kanssa tai 
työstämallä aihetta itsenäisesti esimerkiksi ympäristöahdistusta käsittelevän kir-
jallisuuden avulla.
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Pelisäännöt on hyvä käydä läpi heti aluksi. Yksi toimiva käytäntö on, että ensim-
mäisellä kerralla jokainen viittaamalla sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä 
ja tällöin kaikki näkevät, että muutkin ovat niihin sitoutuneita. Tarpeen mukaan 
ohjaaja voi palata sääntöihin myöhemmin uudestaan, mutta usein siihen ei ole 
tarvetta. Halutessaan ohjaaja voi jättää yhteiset pelisäännöt työskentelytilaan nä-
kyville. Ryhmäläisille on hyvä tarjota mahdollisuus täydentää sääntöjä, mikäli 
he kokevat siihen tarvetta. Ryhmä voi kirjoittaa kokonaan omat pelisäännöt tai 
hyödyntää Luonto ja tunteet -työkalupakista löytyvää valmista pohjaa.

Kuten tunnetyöskentelyssä yleensä, myös ympäristötunteita käsitellessä on tärkeä 
tuoda esille, että kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja tunteita ei ryhmässä arvoteta. 
Tunteiden varjolla ei silti saa vahingoittaa psyykkisesti tai fyysisesti muita. On 
mahdollista, että se, mikä jollekin aiheuttaa esimerkiksi surua tai ahdistusta, ei 
välttämättä tunnu muista ryhmäläisistä tai ohjaajasta merkitykselliseltä asialta. 
Tämä ei kuitenkaan muuta kyseistä tunnetta vääräksi, lapselliseksi tai perusteet-
tomaksi. Tunne vain on eikä se tarvitse muiden lupaa. Ryhmässä ei oteta kantaa 
tunteisiin, niitä jaetaan ja ne tulevat kuulluksi ja nähdyksi tasavertaisina. 

Yhteiskunnassamme on valitettavasti arvotettu sitä, mitä saa surra. On myös 
tunteita, joita on sallitumpaa tuntea julkisesti ja tunteita, joiden ajatellaan olevan 
jollain tapaa yksityisempiä. Tästä on mahdollista keskustella avoimesti ryhmässä 
ja näin tehdä ongelmasta näkyvä esimerkiksi heti ensimmäisen tapaamiskerran 
alussa. On ihan selvää, että ihmisinä meillä on monenlaisia tunteita eivätkä ne 
poistu piilottelemalla. Ryhmässä voidaan keskustella siitä, miksi jotkut tunteet 
ovat julkisesti sallittuja ja toiset eivät ja harjoitella nimeämään, mitä nämä kysei-
set tunteet ovat.
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3 TAPA AMISTEN R AKENNE JA 

K ÄY TET TÄVÄT MENETELMÄT

Ryhmän tavatessa useammin kuin kerran on hyvä pyrkiä siihen, että ryhmä-
tapaamisten perusrakenne pysyy melko samanlaisena joka kerta. Se auttaa kes-
kittymään ja voi tuoda joillekin turvaa. Rakenteen ennakoitavuus ja selkeys 
helpot taa myös osallistujien valmistautumista tapaamisiin. 

Luonto ja tunteet -työkalupakki sisältää valmiita tehtäviä ja ohjelmarunkoja 
ryhmä tapaamisia varten. Ryhmäläiset eivät tarvitse mitään etukäteistietoja tai 
-taitoja. Materiaali on tehty myös ohjaajalle helppokäyttöiseksi ja täysin valmiik-
si. Ohjaajan on etenkin ensimmäisillä opetus-/ohjauskerroilla hyvä keskittyä sii-
hen, että tehtävissä edetään suunnitellussa aikataulussa.

Aloitus ja lopetus ovat tärkeä osa ryhmätapaamisia ja ne tulee suunnitella huo-
lella. Ryhmätyöskentely ei itsestään ala tai lopu, vaan ryhmänohjaaja aloittaa ja 
myöhemmin lopettaa tapaamisen. Yksittäisen tapaamiskerran voi aloittaa lyhyel-
lä aiheeseen liittyvällä kuulumiskierroksella tai lämmittelytehtävällä, joka tukee 
varsinaiseen työskentelyvaiheeseen siirtymistä. Näihin saat konkreettiset ohjeet 
Luonto ja tunteet -työkalupakista. Hyvä ja kohtelias tapa on myös esitellä aluksi 
tapaamiskerran ohjelma osallistujille.
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Ryhmä syntyy, kun se ensimmäisen kerran tapaa. Aloitusvaiheessa ollaan epä-
varmoja siitä, mitä muut ajattelevat, mistä saattaa seurata muiden miellyttämis-
tä tai varautuneisuutta. Ryhmätoiminnan aloitusvaihe on merkityksellinen, ja 
se vaikuttaa keskeisesti ryhmän toimintakykyyn jatkossa. Ryhmäyttämistä on 
suositeltavaa harjoittaa läpi kaikkien tapaamiskertojen, mutta erityisesti alku-
vaiheessa siihen panostaminen on tärkeää etenkin, jos ryhmä tapaa useita ker-
toja. Ryhmäyttämisen tavoite on kehittää ryhmän kykyä toimia hyvin yhdessä.

Luonto ja tunteet! -työkalupakki sisältää myös ”Hyvän mielen -tehtäviä”, joita 
ryhmänohjaaja voi halutessaan hyödyntää luodessaan positiivista ja rohkaisevaa 
ilmapiiriä. ”Hyvän mielen -tehtävät” eivät aina suoraan linkity luontoon tai esi-
merkiksi ympäristöahdistukseen, mutta ne tuovat iloa ja vahvistavat positiivista 
ilmapiiriä ryhmän jäsenten välillä. Osa tehtävistä vahvistaa pystyvyyden tunnet-
ta ja siten myöhemmin helpottaa vaikeidenkin aiheiden käsittelyä ryhmässä. 

Tapaamisissa on hyvä rytmittää tilaisuus siten, että kevyemmät ja raskaammat 
osiot vaihtelevat, jotta tunnelma ei käy liian raskaaksi. Ryhmätoiminnan tarkoi-
tus on, että harjoitellaan osallistujien kanssa tunteiden käsittelyä ja kohtaamista, 
eikä se, että ryhmän ahdistunein saa mahdollisuuden kaataa pahan olon toisten 
niskaan. Toki vaikeistakin aiheista pitää voida puhua. Rytmitys ja pienryhmien 
keskenään sekoittaminen voi edesauttaa ohjaajaan tehtävää, kun hän pyrkii tasa-
painoilemaan erilaisten vaatimusten välillä. Rytmitys vaikuttaa myös siihen, 
kuinka syvälle tunnetehtävissä mennään ja kuinka vahvoja tunteita toden-
näköisesti nousee esiin. Myös ohjaajan omat tunnetyöskentelytaidot määrittävät 
sitä, miten syvälle ryhmää on järkevää ohjata. Tärkeää on pyrkiä rytmityksessä 
aina siihen, että tapaaminen päättyy valittujen harjoitusten myötä toivoon tai 
muuhun positiiviseksi koettuun tunteeseen. Luonto ja tunteet -tehtäväpakettiin 
sisältyvät ohjelmarungot ja ryhmätehtävät on laadittu huomioiden edellä maini-
tut seikat. 

Pyri aina siihen, että viimeinen tehtävä vahvistaa positiivisia tunteita. Lopuksi 
on hyvä kerrata tapaamisen kulku ja vetää se lyhyesti yhteen. Jos joku asia jäi 
kesken, kerro milloin asiaan palataan ja tee myös niin. Kiitä osallistujia tapaa-
misesta. Napakka aloitus ja lopetus luovat ryhtiä seuraaviinkiin tapaamisiin, mi-
kä helpottaa ohjaajan tehtäviä myöhemmin. Jos ryhmä on tavannut useasti, on 
viimeisellä tapaamiskerralla lopettamisvaiheeseen hyvä varata pidemmin aikaa 
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myös vapaalle keskustelulle. Luonto ja tunteet -materiaalista löydät valmiita teh-
täviä lopettamisvaiheeseen. 

Ryhmätoiminnalla on monia etuja ja parhaimmillaan se voi olla erittäin eheyt-
tävää toimintaa. Aina ei kuitenkaan välttämättä erikseen pohdita, mihin ryhmä-
muotoinen toiminta perustuu ja miksi asiaa työstetään juuri ryhmässä. Ryhmäs-
sä voi hyvin olla ihmisiä, jotka työskentelisivät mieluiten osan ajasta yksin tai 
tiiviimmin parin kanssa isomman pienryhmän sijaan. On hyvä tapa sekoittaa 
menetelmiä siten, että mukana on monipuolisesti yksilö-, pari- ja ryhmä tehtäviä 
ja näin huomioida yksilölliset tarpeet. Opetuksen suunnittelussa korostetaan ny-
kyisin toiminnallisten menetelmien tärkeyttä. Luonto ja tunteet -työkalu paketista 
löydät useita toiminnallisia harjoituksia, yksilö-, pari- ja ryhmä harjoituksia. 
Palautteen kerääminen on yksi tapa selvittää, millaisia toimintamalleja ryhmä-
läisesi toivovat. Riittävän monipuoliset ja vaihtelevat menetelmät pitävät yleensä 
myös osallistujien kiinnostuksen hyvin yllä. 

Ohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun liittyy keskeisesti pystyvyyden ja lahjak-
kuuden huomaaminen ja sen näkyväksi tekeminen. Ohjattavien voimavarojen 
vapauttaminen ja käyttöönsaattaminen on tärkeä tavoite. Ohjaajan tulee pyrkiä 
valitsemaan työskentelymenetelmät, joiden avulla hän voi etukäteen parhaim-
pansa mukaan varmistaa onnistumisen kokemuksen syntymisen. Se vahvistaa 
osallistujien uskoa omiin kykyihin. Tunnetyöskentelyssä tämä voi tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että jokainen saa äänensä riittävästi kuuluviin ja mahdollisuuden 
itselle soveltuviin harjoituksiin. Pystyvyyden tunne on joissain tutkimuksissa yh-
distetty myös aktiiviseen toimijuuteen ympäristön puolesta.



www.luontojatunteet.fi 9

4 RYHMÄNOHJA A JALL A ON  

MERKIT TÄVÄ ROOLI 

Ryhmän kehittymisen kannalta on keskeistä, että ryhmä saa positiivista palau-
tetta ohjaajalta. Ryhmänohjaajan antama tunnustus auttaa ryhmän jäseniä kun-
nioittamaan ja arvostamaan toisiaan sekä ohjaajaa. Positiivisen palautteen ohella 
ryhmänohjaajan on hyvä vaatia, että tapaamisessa ollaan läsnä alusta loppuun 
asti ja että jokainen saapuu paikalle ajoissa. Toki poikkeustilanteita voi tulla, 
mutta toimintaperiaatteiden on hyvä olla kaikille selkeitä ja riittävän napakoita. 
Tämä koskee myös aikuisryhmiä.

Onnistumisten ja hyvän näkyväksi tekeminen on yksi ohjaajan tärkeimpiä teh-
täviä. Ohjaaja voi sanoin, ilmein tai elein tehdä näkyväksi edistymisen tai on-
nistumisen tavoitteen saavuttamisessa. Voimaantumisen ja siihen tarvittavien 
voimavarojen näkökulmasta on merkitysellistä saada palautetta pienestäkin 
edistymisestä ja kehittymisestä. Tämäkin koskee myös aikuisryhmiä. Palautteen 
antaminen selkeästi ja konkreettisin esimerkein tukee tavoitteellista toimintaa 
ja oppimista sen lisäksi, että se vahvistaa arvostuksen tunnetta. Ohjaajan tulee 
mahdollisuuksien mukaan lähestyä jokaista oppilasta tai ryhmäläistä yksilönä 
huomioiden juuri kyseisen henkilön tarpeet ja motivaatio. Vertailua on syytä 
välttää. 
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Tärkeintä tunteiden kohtaamisessa on hyväksyä ne. Yksinkertaisimmillaan tä-
mä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavanlaista toteamusta ”Näissä olosuhteissa on 
täysin luonnollista kokea tuollaisia tuntemuksia.” Tai vaihtoehtoisesti ”Kuulostaa 
siltä, että olet todella järkyttynyt. Se on mielestäni hyvin ymmärrettävää.” Mikäli 
tilanne ja aihe huomioiden vaikuttaa järkevältä, voi toteamusta vielä jatkaa esi-
merkiksi näin ”Voisimmeko yhdessä pohtia, olisiko jotain, mitä konkreettista 
tuon kertomasi asian eteen voisimme tehdä?”. Sen sijaan ylimalkainen vastaus, 
joka voisi olla esimerkiksi ”Älä huolehdi, kaikki järjestyy.”, voi tuntua vähättelyltä 
eikä ihminen tällöin tule huolineen kohdatuksi. Ohjaajalla ei tarvitse tai voikaan 
olla hyvää mieltä tuovaa ratkaisua kaikkeen.  

On vapauttavaa, kun saa ja uskaltaa muiden edessä sanoittaa ääneen omia heik-
kouksiaan tulematta tuomituksi. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että ryhmä löy-
tää lähinnä yhteisiä vihollisia, joiden kritisointiin käytetään aikaa. Joskus toisten 
haukkumisessa voi olla kyse myös siitä, että ihminen heijastaa omia heikkouk-
siaan muihin välttääksen kohtaamasta samat asiat itsessä. Hedelmällisempää on, 
että ryhmässä päästään yhteisten vihollisten haukkumisen sijaan harjoittelemaan 
omien tunteiden sanoittamista ääneen, riittämättömyyden ja epätäydellisyyden 
tunnustamista muille sekä jakamaan innostusta ja energiaa toimintaan. Tälläinen 
turvallinen ja positiivinen ryhmäkokemus voi parhaimmillaan olla hyvin eheyt-
tävä. Ryhmän jäsenillä on usein näihin liittyen keskenään erilaisia vahvuuuksia, 
joita ohjaaja voi pyrkiä nostamaan esiin sanoittamalla niitä ääneen.

Toimivaksi ryhmäksi kehittyminen vaatii vaivannäköä. On inhimillistä, että jos-
kus ohjaajasta voi tuntua helpommalta ohittaa kiusalliset tilanteet. Nämä kui-
tenkin ovat usein juuri niitä tilanteita, joissa ryhmän on mahdollista kehittyä 
hyvään tai huonoon suuntaan. Vaikeat tilanteet sivuuttava ohjaaja voi näyttäytyä 
epäluotettavana tai epävarmana johtajana, mikä saattaa vähentää turvallisuuden 
tunnetta ryhmässä. Luotettava ryhmänohjaaja uskaltaa puuttua myös kiusalli-
siksi kokemiinsa tilanteisiin riittävän jämäkästi. Konkreettinen esimerkki voisi 
olla, että joku ryhmäläisistä puhuu jatkuvasti toisten päälle tai liikaa, vähättelee 
esimerkiksi vaatimalla muilta ryhdistäytymistä ja asennemuutosta tai ei osallistu 
aktiivisesti pari- tai ryhmätehtäviin. Ohjaajan puuttumattomuus on silmien sul-
kemista ryhmän kehittymisen kannalta kriittisellä hetkellä, mikä vahingoittaa 
ryhmän turvallisuutta. Ketään ei pidä nolata, mutta ohjaajaan on voitava luottaa 
joka tilanteessa. Ryhmäläiset alkavat luottaa paremmin myös toisiinsa, kun he 
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saavat kokemuksia siitä, että kaikki ryhmässä noudattavat yhteisiä pelisääntöjä 
ja ohjaaja pitää asiasta kiinni. Tunteita käsiteltäessä turvallinen ryhmä ja luotet-
tava ohjaaja ovat lähtökohta tunnetyöskentelyn onnistumiselle. Näihin on hyvä 
kiinnittää huomiota silloinkin, kun ryhmä tapaa vain kerran.

Hyvä ohjaaja on empaattinen, mutta välttää lähtemästä mukaan voimakkaisiin 
tunteenpurkauksiin. Tärkeää on osata kuunnella. Yksi käytännön vinkki aktiivi-
seen kuuntelemiseen on, että poimii puheesta keskeisimmät asiat, kysyy täyden-
täviä kysymyksiä ja tiivistää kuulemansa. Tunteiden kuulluksi tulemisessa ei ole 
kyse sen monimutkaisemmasta asiasta. Tätäkin ryhmä voi harjoitella. Luonto ja 
tunteet -työkalupakista löytyy valmista tehtävämateriaalia kuuntelu harjoittelua 
varten. Turvallisen ryhmän tunnistaa siitä, että osallistujat uskaltavat näyttää 
oman haavoittuvuutensa ja epätäydellisyytensä. Tämä koskee myös ohjaajaa, jo-
ka voi tarvittaessa vastata, että ei tiedä.

Ryhmissä, joissa pääasiassa käsitellään ympäristöaiheisiin liittyviä tunteita, ei 
vaadita ohjaajalta syvää luonnontieteellistä osaamista. Ohjaajan oman osaami-
sen rajat on kuitenkin heti alussa hyvä avoimesti kertoa, ja se poistaa samalla 
paineita myös ohjaajalta itseltään. Ryhmässä saattaa olla mukana ihmisiä, joilla 
on paljon ympäristöaiheista tietoa, ja ohjaajallekin perusasioiden tuntemises-
ta on toki hyötyä, mutta ryhmän vetämistä ei kannata jättää siksi, että pelkäisi 
oman luonnontieteellisen osaamisen olevan riittämätöntä. Tunnetyöskentelyn 
näkökulmasta tärkeämpää on, että ohjaaja kykenee suunnittelemaan ja vetämään 
ryhmätoimintaa siten, että ryhmän ilmapiiristä muotoutuu jäseniä kannatteleva 
ja tunteiden ilmaisun näkökulmasta turvallinen tila olla.
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5 PAL AUT TEEN KERUU

Palautteen kerääminen on tärkeää ja se antaa ryhmälle kokemuksen siitä, että 
voi vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. Palautteen kerääminen voi innostaa 
ryhmäläisiä toimimaan ja vahvistaa positiivista työskentelyilmapiiriä etenkin 
sellaisissa ryhmissä, jotka tapaavat useita kertoja. Lisäksi palaute antaa ohjaa-
jalle itselleen tärkeää tietoa oman toiminnan kehittämiseen, koska kokemukset 
ryhmästä eivät aina kohtaa. Joskus ohjaajan oma kokemus voi erota siitä, miten 
muu ryhmä on tilanteen kokenut. Palautteen kerääminen on tärkeää myös tästä 
näkökulmasta. Ohjaajan on hyvä olla itselleen armollinen ja muistaa, että palaute 
saattaa palautteen kohteen lisäksi kertoa joskus jotain myös palautteen antajasta.

Ympäristöahdistusta työstettäessä olisi ideaalitilanne, jos ryhmäkoko on sellai-
nen, että ohjaaja kykenee luomaan jokaiseen ryhmäläiseen henkilökohtaisen 
kontaktin. Aina tämä ei ole käytännön syistä mahdollista. Palautteen keräämi-
nen tarjoaa yksinkertaisen tavan saada tietoa vallitsevasta ryhmädynamiikasta ja 
kehittää omaa ryhmänjohtajuutta. 

Palautteen antamiseen kannattaa tarjota mahdollisuuksia sekä julkisesti koko 
ryhmän kesken että henkilökohtaisesti. Tapa, jolla palautetta kysytään vaikuttaa 
saataviin vastauksiin. Palautteen antaminen ja etenkin sen huomioiminen käy-
tännön tasolla kertoo ryhmäläisille, että ohjaaja arvostaa ryhmän jäseniä ja hei-
dän mielipiteitään. Vaikka ryhmä tapaisi vain kerran, niin palautteen pyytämi-
nen voi silti olla etenkin ohjaajan oman toiminnan ja tulevien ryhmien kannalta 
merkityksellistä. Halutessasi voit hyödyntää Luonto ja tunteet -työkalupakista 
löytyviä palautteenkeruutapoja ja -lomaketta.


