
 

Vinkkejä ryhmän ensimmäisiin tapaamisiin 

Ohjaava opettaja yleensä laittaa ryhmän alulle, ilmoittaa ensimmäisestä tapaamiskerrasta ja 

kutsuu mukaan kaikki halukkaat. Ensimmäisessä tapaamisessa voitte arvioida, tarvitaanko 

mukaan lisää ryhmäläisiä. Yleensä toimii hyvin se, että mukaan pääsevät kaikki halukkaat, 

parhaimmillaan osallistujia on kaikilta luokka-asteilta, sekä tyttöjä että poikia.  

Jotta toiminta pääsee käyntiin, lukukauden ensimmäinen kokoontuminen kannattaa järjestää pian 

koulun alettua, kun on päästy arkeen kiinni. 

Tutustuminen 

• Tutustukaa toisiinne: keitä kaikkia on mukana, minkälaisesta toiminnasta pidätte ja missä 

olette hyviä. Voitte käyttää tutustumisleikkejä.  

• Innostamiseksi ja teemaan sisälle pääsemiseksi voitte tutkia WWF:n nettisivulta, mitä 

kaikkea ympäristöryhmät tekevät. 

Ympäristöryhmän säännöt ja käytännöt 

• Keskustelkaa siitä, millainen on toimiva ja aikaansaava ryhmä. Mitä se vaatii ryhmän 

jäseniltä? Kirjatkaa muistiin esille nousevia asioita. Näitä voitte käyttää hyväksi, kun laaditte 

sääntöjä ryhmän toiminnalle.   

• Sopikaa ryhmän käytännöistä. Tässä ohjaava opettaja on apuna. Päättäkää esimerkiksi 

seuraavat asiat:  

1. Kuinka usein tapaamisia pidetään ja kuinka kauan ne kestävät? 

2. Missä ryhmän toiminnasta/tapaamisista ilmoitetaan? Isommilla oppilailla voi olla 

esimerkiksi WhatsApp-ryhmä, pienemmillä sopiva paikka voi olla ilmoitustaulu.  

3. Missä ryhmä kokoontuu?  

4. Mitkä ovat ryhmän säännöt? 

5. Miten ryhmän toimintaa dokumentoidaan, kuka sen tekee ja missä tietoa 

säilytetään? Tätä vastuuta on hyvä jakaa ryhmäläisten kesken. 

• Mikä voisi olla ryhmänne nimi? Tätä ei tarvitse päättää ensimmäisessä kokouksessa, mutta 

voitte jo miettiä mieleen tulevia ehdotuksia.  

Toiminnan ideointia 

• Mitä haluatte alkaa tehdä? Onko ryhmäläisillä jo mielessä, mitkä seikat tarvitsisivat 

parannusta tai minkälaisia juttuja olisi hauska toteuttaa? Jos on, listatkaa ideoita, 

järjestäkää niitä kiinnostavuusjärjestykseen.  

 

 



 

 

• Voitte halutessanne toteuttaa äänestyksen, jossa koulun oppilaat voivat ottaa kantaa 

siihen, mitä asiaa ryhdytään ensimmäisenä edistämään. Voitte myös miettiä, sopisiko 

seuraava Pandahaaste teille toteutettavaksi. 

• Jos tarvitsette lisää jäseniä, ensimmäisenä kannattaa toteuttaa ympäristöryhmän tietoisku 

tai nimikilpailu. Sillä tavoin saatte ryhmän tunnetuksi koulussa ja hyvän alun toiminnalle. 

Muistakaa välittää tieto ryhmän perustamisesta myös koteihin.  

• Kun olette päättäneet, mitä haluatte ensimmäisenä toteuttaa, tehkää ideasta tarkempi 

toteuttamissuunnitelma. WWF Koulussa –ideapohja on tässä apuna.  

Seuraavan tapaamisen sopiminen 

• Kokoontumisen lopuksi on aina hyvä varmistaa, milloin seuraavan kerran tavataan. Voitte 

sopia myös asioista, joita ryhmäläiset tekevät ennen sitä: esimerkiksi etsivät tietoja muiden 

koulujen ympäristöryhmistä tai pohtivat hauskaa nimeä ryhmälle. 

 


