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Kaikki alla olevat työpajat alkoivat pienellä pelillä, jossa oppilaat muistelivat ja kirjasivat ylös noin 4 

hengen ryhmissä 90 sekunnin ajan mitä kaikkea ovat viikon aikana lukeneet / missä kaikkialla ovat 

lukutaitoa tarvinneet. Nämä esiin tulleet luetut asiat kerättiin yhdeksi kokonaisuudeksi, joka toimi 

lopputunnin ajan keskustelurunkona  

 

 

       

                                                                        



   
 
   

 

VINKKAA OMAA LEMPITEOSTA – MITÄ KAIKKEA 

LUKEMINEN NYKYÄÄN ONKAAN  

-TYÖPAJAT x 3 

 

                        

 

KOULU A 3 X 4 LK. 

Luokka 1 

1 krt. 1/2-TYÖPAJA 1h JA PAIKALLA 17 OPPILASTA + OPETTAJA 

2 krt. 2/2-TYÖPAJA 2h PAIKALLA 17 OPPILASTA + OPETTAJA 

Lapset keksivät aika orgaanisesti kukin (osalle taisin hiukan avittaa, mutta ihan vaan hiukan tuupata johonkin 

suuntaan) omia lempiteoksiaan, joista vinkkiä ja muovailua lähtivät koostamaan. Oli ilo havaita, että hajontaa 

17 oppilaan ryhmässäkin tuli tasaisesti niin peleihin, kirjoihin, elokuviin kuin sarjoihinkin. Eikä juuri mutinaa 

siitä, että ikärajoista tulisi pitää kiinni. Tehtiin yhteinen päätös, että vinkattavat ovat joko kaikille sallittuja tai 

K7. Tekemiseen suhtauduttiin pieteetillä, tässäkin työpajassa olisi ehkä hyvä, että aikaa varattaisiin tähän 

tekemisosioon vielä yksi lisätunti. Pilottia kun lähtee tekemään, niin oppi on todellakin kallisarvoista. Matkalla 



   
 
   

muokattiin opettajan kanssa lennossa myös se, ettei tekstejä kirjoitetakaan käsin vaan suoraan Word -

tiedostoon. Tämän jälkeen kehitettiin vielä se lisäosa, että kun oppilaat kuvasivat kukin valmiin 

vahateoksensa, liittivät he vielä tämän kuvan kirjoittamansa vinkkitekstin oheen. Näin syntyy yksi 

kokonaisuus, johon olisi melko helppoa liittää QR-koodi, joka vie joko kirjaston sivulle, jossa kyseinen teos 

(peli, kirja, sarja, elokuva) on lainattavissa tai esim. ilmaisten kännykkäpelien kohdalla jollekin muulle 

sivustolle (App Store? Google Play?). Nämä tekstivinkit kuvan kera on mahdollista tulostaa ja laminoida ja 

asettaa, vaikka ulos, tai mihin oppilaat niitä haluaisivatkin ripotella muiden iloksi… Ehkä koulun vieressä 

kulkevalle lenkkipolulle tms.? Rahoituksen ollessa mahdollinen, myös esimerkiksi bussin selkämystarrat tai 

muu arjessa muutoin näkyvä tai normaalisti näkymätönkin paikka olisivat mahtava juttu! Tämän lisäksi 

vahahahmot purkkeineen on edelleen mahdollista laittaa esille sellaisenaan. Tärkeää muistaa, ettei 

tekstivinkkeihin liitetä oppilaiden nimiä, ainakaan kokonaisuudessaan, jäävät näin sopivan anonyymeiksi ja 

lisäksi ei myöskään tule ongelmia lupien kanssa.  

Luokka 2 

KOKO TYÖPAJA 3h PAIKALLA 19 OPPILASTA + OPETTAJA 

Edellisestä kerrasta oppia otettuna, ohjeistin tällä kertaa heti niin, että tehdään koneella ensin vinkki (Pohdi 

mikä juuri sinua innostaa ja kiinnostaa tässä nimenomaisessa teoksessa!). Tämän jälkeen muovailtiin (Muista 

mitoittaa teos sopivaksi lasipurkkiin ja kanteen). Seuraavaksi valmis vahateos kuvattiin purkinkannella ilman 

lasikupua, jonka jälkeen purkitettiin setti valmiiksi, eli lasikansi päälle ja kiikuta purkitettu vahateos opettajan 

pöydälle. Lopuksi yhdistettiin otettu valokuva ja vinkkiteksti. Valmista tuli tällä kertaa 18 oppilaalla, yhden 

oppilaan työ jäi ihan hiukan kesken. Hänenkin kohdallaan luvattiin saattaa homma loppuun saakka. Tälläkin 

kertaa näkyi vinkattavissa teoksissa niin kirjoja, pelejä, sarjoja kuin elokuviakin. Kaikki sulassa sovussa. 

Luokka 3 

KOKO TYÖPAJA 3h PAIKALLA 20 OPPILASTA + 2 OPETTAJAA 

Yhdistelmäluokka, integroituna pienryhmäopetus. Aloituspelillä liikkeelle, ja viime kerrasta oppineena 

opastin jo heti alusta tällä kertaa siten, että vaikka ollaan ryhmissä, on lopputulos kuitenkin kaikille yhteinen. 

Aiemmalla kerralla yhdelle ryhmälle ei tullut lainkaan pisteitä, ja muutoinkin tuntui, ettei ohjeistusta oltu 

ihan loppuun saakka ymmärretty, jälkimmäinen toki ohjaajan selittämiskyvystä varmastikin enemmän 

johtuva seikka. Joka tapauksessa starttipeli toimi, ainakin näissä ryhmissä, lopulta se kärki edellä, että 

yritetään löytää mahdollisimman monta erilaista luettua asiaa, tekstiä, juttua, ja sitä mihin lukemista 

ylipäätään on viikolla tarvittu. Käytiin ryhmä ryhmältä näitä kirjattuja asioita läpi, ja opettaja kirjoitti niitä ylös 

sitä mukaa YHTEISEEN listaan. Oppilaat vetivät lapuistaan yli samoja asioita, sillä perusteella, ettei niitä 

epähuomiossa tule listalle enää uudestaan. Lopuksi ei laskettu kenellä on eniten sanoja ylivetämättä, vaan 

laskettiin kaikki YHTEISELLE paperille tulleet asiat, joita oli huomattavasti enemmän kuin oppilaita luokassa. 

Tämän jälkeen pohdittiin sitä, missä kaikessa lukemista tarvitaan, ja miten elokuvat, kirjat, pelit ja sarjat 

liittyvät toisiinsa. Hoksattiin, että kaikissa on tarina, joka vieläpä saa yleensä alkunsa tekstimuodossa. 

Seuraavaksi käytiinkin vielä keskustelua siitä, miten oppilaat itse kokevat erilaisilla alustoilla liikkuvat samat 

tarinat, kuten esim. Harry Potter, Aku Ankka, Pokemon ja monet muut.  

Seuraavaksi muovailtiin ja vinkkailtiin.  

TÄRKEÄÄ: Vaikka opettajat osallistuivat ohjaukseen, on kyseessä ehdottomasti työparityöskentelyä vaativa 

työpaja. Näin ehtii huomattavasti enemmän ottamaan lasten ideoita huomioon, ja auttamaan ja ennen 



   
 
   

kaikkea myös ohjaamaan. Nyt yritin revetä useaan paikkaan samaan aikaan, ja se on tunnetusti sula 

mahdottomuus. 

Tarkoitus oli toteuttaa Vinkkaa lempiteosta -kokonaisuudesta näyttely, ja jos aika olisi ollut normimpi, olisi 

konkreettisista vahahahmoista ja vinkeistä ilman muuta sellainen joko lähi- tai pääkirjastoon 

rakennettukin. Nyt näinä epävarmoina sulkiauki -aikoina (ja alkuperäisen aikataulun siirtyessä niin, 

että koulukin jo melkoisen loppupuolella ennen kesälomaa), katsoin kuitenkin parhaimmaksi antaa 

oppilaiden viedä vahamuovailut koteihin. En myöskään hennonut kerätä niitä heiltä pois, sanoen, että tulevat 

ensin esille, johonkin ja jossakin vaiheessa...  Semminkin kun oppilaat olivat niin liikuttavan innoissaan niistä. 

Oppilaat kuitenkin valokuvasivat valmiit vahahahmonsa ministudiossa (luokan perälle sopivan valoisaan 

kohtaan sijaitsevalle tuolille maalarinteipillä, samaan tapaan kuin isoissakin studioissa, asetettu valkoinen A3 

tai A2 paperi). Näiden kuvien kanssa oppilaiden lempivinkkejä voidaankin jakaa ja esittää niin tulostetussa 

kuin virtuaalisessakin muodossa.   

 

Palautteesta: 

Yleinen havainto: oppilaiden kesken puhuttiin tekemisen ohessa paljon kunkin muovaamista 

vahaolennoista ja sitä kautta niiden taustalla olleista teoksista 

Opettajalta sanottua: 

”Kivaa nähdä ryhmien tekevän oikeasti yhdessä.” 

”Ei olisi muovailuvaha tullut edes mieleen, käytetään jatkossakin välineenä luetun jälkipohdintaan.”  

”Kaikki tekee ja osallistuu, olen yllättynyt.” 

Oppilaalta sanottua: 

”Nään ekaa kertaa, kun tuo on ystävällinen jollekin toiselle” 

”Saadaanko me nää oikeasti omaksi?” 

 

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA LEMPITEOSTYÖPAJAA OHJATESSA: 

- Kannusta oppilaita miettimään, miksi juuri tämä teos on heistä kiinnostava, ja kirjoittamaan vinkki siitä 

näkökulmasta —> se että itse on jostain innostunut, tarttuu usein myös muihin + kysymykseen miksi 

vastaaminen on aina hyväksi, miksi juuri minä pidän tästä? Ja suosittelen tätä, kenelle?  

- Kannusta muovailemaan mitä ikinä teoksesta mieleen tulee, EI tarvitse olla yksiyhteen alkuperäisen 

kanssa. Voi olla esim. jokin hahmolle kuuluva esine, tai vaikka Fifa-pelissä jalkapallo, tai voi myös olla 

toisinto hahmosta. Kaikki on ok, ja persoonallisuus saa näkyä! 

- Pyri huomioimaan tasoerot, myös siinä, että osa tulee nopeammin valmiiksi. Kannusta!  

- Muista mainita, ettei haittaa, vaikka vinkataan samaa, saa vinkata! Jokainen tekee omanlaisensa! 

- Pelien, sarjojen ja elokuvien kohdalla hyvä tehdä yhteinen periaatepäätös siitä, että kaikki vinkattavat 

teokset ovat joko S tai Max K7 



   
 
   

VOIKO KIRJA OLLA KUIN PELI? -TYÖPAJA x 2 

(Mediametkan valmis, vapaakäyttöinen materiaali, aavistuksen muovattuna)  

 

   

                                                                                   

                                                                



   
 
   

KOULU B 

1 x 5LK.  

1 krt. 4h 

Paikalla: 22 oppilasta ja opettaja (yhden tunnin myös lisäope)  

Etukäteen:  

opettaja oli antanut oppilaille valittavaksi 7 eri kirjan väliltä. Kyseiset kirjat löytyivät valmiiksi koulun 

aineistoista, jos aika olisi ollut toinen olisivat he vierailleet myös kirjastossa. Valita sai kolme mieleisintä, ja 

nämä valinnat myös perusteltiin. Tämän jälkeen osoittautui, että vaihtoehdoista kaksi jäivät täysin ilman 

kiinnostusta, ja loput 5 valikoituivat aika tasan. Luetuksi tulivat, Astrid Lindgrenin Kalle mestarietsivä, Helen 

Dunmoren Ingo – Meren kansa, Tuula Kallioniemen Valopäiden veljeskunta, Paula Norosen Supermarsu 

lentää Intiaan ja Mikko Lensun Varatohtori Virta Pohjoisnavalla. Oppilaat eivät välttämättä tienneet 

etukäteen kuka oli minkäkin kirjan lukenut (kirjaa luettiin kotiläksynä) joten työpajapäivänä ryhmien 

muodostuminen oli heillekin yllätys. Tämä paljastui itsellekin vasta paikan päällä, ja tuntui, etenkin päivän 

edetessä, varsin toimivalta toteutustavalta. Jännä nähdä miten toisen testiporukan kanssa sama työpaja 

toimii nyt, kun he ovat lukemisistaan tietoisia. Kaikilla on ollut jokin David Walliamsin kirja, joita lukuvinkkiä 

kysyttäessä itse ehdotin luettavaksi, ja joita on ilmeisesti luettu kouluajalla. Etukäteistoiminta on siis ollut 

varsin erilaista kuin toisessa porukassa. Odotan innolla, miten sama kirja taipuu useammaksi eri peliksi, vai 

taipuuko? 

Tuntimäärä Metkan sivuilla 2-3 x 45 minuuttia, mutta hyvin saatiin neljä tuntia menemään ja seuraavallekin 

viikolle vielä pari lisätuntia buukattua. Tätä Metkan pajaa on toki hiukan muokattu, että sikälikin oli 

odotettavissa, että menee enemmän aikaa. Alkupelillä saa hyvää keskustelua aikaan, ja siihen on erittäin 

hyvä varata yksi kokonainen tunti. Myös kirjoista keskusteluun on hyvä varata aikaa ennen kuin oppilaat 

alkavat tekemään ”peliä”. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaikka iMovie olisikin entuudestaan tuttu, myös 

tähän saa menemään aikaa. Ajallisuudesta viis, sillä työpaja tuntuu kuitenkin varsin toimivalta. Oppilaat alkavat 

selkeästi pohtimaan esim. sitä, mitä kaikkea kirjoja lukemalla voi esim. itse alkaa luomaan... Lisäbonuksena itse 

opin mm. sen, että Tuntematon sotilas elokuvat ovat innostaneet yhtä lukemaan Tuntemattoman kirjana, ja että 

Viisikot on edelleen hyvä kirjasarja, ja että Poirotteja luetaan ja Agatha Christie on muutoinkin hyvä. Christien 

kirjoihin perustuvia sarjoja katsotaan yhdessä perheen kanssa, ja kirjoja tosiaan luetaan. Lisäksi esim. saksaksi 

löytyy hyviä pakopelityyppisiä kirjoja.  

 

2.krt 45 minuuttia 

Paikalla: 18 oppilasta + opettaja 

Katsottiin viiden ryhmän piirrosvideot ja keskusteltiin yleisesti projektista ja mielikuvituksen ja ideoiden 

synnystä. Hienoja töitä tuli! Lopuksi keräsin post-it -lapuilla anonyymin palautteen, johon sai laittaa ihan mitä 

halusi, tekstiä, piirustuksia, mitä ikinä päähän pulpahtaa (suurin piirtein kuitenkin aiheeseen liittyen). Tyyli: 

kaikille paperi, ja keräys suoritettiin niin, että seisoin silmät kiinni ja selkäpäin luokkaan, jolloin en nähnyt 

kuka minkäkin paperin palautti.  

 

 



   
 
   

Oppilaiden post-it -lappujen palautteet, kaikki laput palautuivat tekstillä 

- Oli tosi kivaa! Välillä vähän tylsistyin kun mun piti piirtää kaikki, se ei kyllä haitannut hirveesti koska 

piirroksista tuli hienoja. Mun ryhmä teki hyvin yhteistyötä. Meidän pelin idea oli hyvä. 

- Tutkiminen. Kivaa. Mukavaa. Hauskuutta. Meri. Laiva. Kylmää. 

- Videot olivat hauskoja. Kirja oli hauska ja rauhoittava. 

- Oli kivaa mutta joskus kun oli valmis niin oli tylsää. Piirtäminen oli kivaa. 

- Oli aika kivaa. 

- Se oli ihan kivaa mutta vähän tylsää. Oli kiva tehdä ryhmässä       

- Tätä työtä oli tosi kivaa ja hauskaa tehdä. kaikkien työt olivat ihania ja oli aivan mahtavaa tehdä 

pitkästä aikaa ryhmätöitä. 

- Se oli sekavaa, mutta jännää, mutta outoa ja joo. Kivaa! jee! 

- Oli kiva tehdä ryhmätöitä pitkästä aikaa ja siitä tuli hieno peli. 

- LMAO, LOL Oli kivaa vaikka en nähnyt lopputulosta. 

- Hassuja ja kivoja mutta en pitänyt liiallisesta koristelusta. Se oli välillä vähän outoa kun oli paljon 

koristeita.  

- Piirros laivasta ja teksti: Laiva joka ajaa kolarin 

- Se oli hauskaa ja kivaa. Sitä peliä oli hauska suunnitella ja kuvata. Piirtäminen kivaa ja välillä 

hankalaa <3 Oli kivaa!       

- Tämä oli hauska projekti!       

- Tosi kiva oli tehdä. Joissakin kohdissa oli erimielisyyksiä. Tuli hieno esitys. 

- Tämä oli kiva tehdä ja niitä oli kiva katsoa! 

- Oli tosi kivaa mutta olisi ollut kivempaa pienemmässä ryhmässä (minulle) 

- Kiva tehä ryhmätöitä! Suunnittelu oli hauskaa. 

 

Pari viikkoa työpajan jälkeen saan vielä sähköpostilla seuraavaa:  

 

Tänään katsottiin viimeisiä valmistuneita videoita, ja viimeisteltiin myös tämä pelilista.  

 

Ok Hollow knight, Sormusten herra Lego, p Political machine 2020, Pokemon, f1 2020, 

Minecraft, Clash royale, seterra, Clash of clans, Kimble, Kindom hearts, Danganronpa, Sims4, 

osu!, Roblox, Animal crossing, Rocket league, Fusku, GarageBand, Monopoly, Afrikan 

tähti, Bang!, Animal Crossing, Fortnite, The Crew, Subnautica, HayDay, BrawlStars, Steep, 

Apex, Satisfactory, Among us, Overwatch, slither.io, Undertale, ViLLE, Popcat, Cookie clicker, Saarella 

peli, Genshin impact, Hill climb, Bike race, Kahoot, Uno,    

  

Pelejä, joista on kirja/joissa tarvitaan kirjaa: 

Semmone escape room Egypti kirja   

Hello Kitty –kirja ja –lautapeli  

Roolipeli "Dungeons and dragons"  

Super Smash Bros  

Harry Potter Cluedo  

 



   
 
   

KOULU C 1 X 5LK.  

4h 

Paikalla: 23 oppilasta + opettaja 

Etukäteen: Opettajan itse tiedustellessa vaikuttamishaluani luettuun, ehdotin, että oppilaat valitsisivat David 

Walliamsin kirjoittamista kirjoista itselleen mieluisimman luettavaksi. Näin lukeminen olisi juuri tähän 

työpajatarkoitukseen sopivan rajattua ja kuitenkin valinnan mahdollistavaa. 

Koronavaikutusten ansiosta tätäkin työpajaa piti siirtää useampaan otteeseen, ja pelkona olikin, etteivät 

oppilaiden lukemat David Walliamsin kirjat, Maailman rikkain poika ja herra Lemu (muita Walliamseja ei ollut 

saatavilla), välttämättä olleet enää niin tuoreina muistissa. Kävi ilmi, että tämä oli oikeastaan vain hyvä asia. 

Näin tulee samalla hiukan testattua myös sitä, mitä kaikkea kirjan maailmasta on todella jäänyt mieleen, ja 

miten kukin lukemaansa prosessoi. Luettu on päässyt ns. muhimaan. Lisäksi kävi ilmi seikka, jota en ollut 

osannut edes ajatella.   

Nimittäin, kun kirjoiksi olivat ehdotuksestani valikoituneet David Walliamsin Maailman rikkain poika ja Herra 

Lemu, osoittautui että valtaosa luokasta halusi lukea Maailman rikkaimman pojan, Herra Lemua yritettiin 

välttää kuin ruttoa. Lopulta opettajan oli suoritettava arvonta, jo ihan siitäkin syystä, ettei ko. kirjaa 

kuitenkaan riittäisi kaikille. Arvonnan jälkeen kirjat jakautuivat suurin piirtein tasan, ja osa joutui (omien 

sanojensa mukaan) tyytymään maailman huonoimpaan kirjaan. Kävi kuitenkin ilmi, että lukukokemus oli ollut 

sittenkin mieluisa. Tässä voidaankin todeta, että Herra Lemun vaikutukset alkoivat jo hyvissä ajoin ennen kuin 

varsinaista kirjaa saatiin edes käsiin saakka. Saattoipa tuo alun penseys kirjaa kohtaa vaikuttaa myös 

lukukokemukseen.  

Opettajalta sanottua:  

” Täähän on toimiva, tulee käyttöön vastaisuudessakin, vaikkei peliksi asti lähtisikään uudestaan tekemään.” 

”Hyvä tapa saada oppilaat keskustelemaan ja pohtimaan lukemaansa.” 

Oppilaiden post-it -lappujen palautteet, 17 lappua palautui tekstillä ja 6 tyhjinä (kaikilla taisi olla hiukan 

kiire vapun viettoon) : 

▪ kivaaaa 999                - kivaa ja haastetta            - oli kivaa       

▪ iha hyvä tuli 

▪ Hyvää vappua!  

▪ kivaa oli!       

▪ ui jui   - eiei Lol 

▪ TÄNÄÄN OLI KIVA päivä    

▪ Ihan hyvä 

▪ Oli hauskaa       

▪ IHAN KIVAA! 

▪ Oli kivaa ja hauskaa vaihtelua 

▪       

▪ Tosi kiva 

▪ kivaa 

▪ Tosi kiva 



   
 
   

Hankkeen työpajallisen osuuden kuvausta ja ajatuksia työpajojen jälkeen: 

 

Vinkkaa lempiteostasi – mitä kaikkea lukeminen nykyään voikaan olla? -työpaja soveltuu hyvin erilaisten 

lukemisen tapojen ja teosten oivaltamiseen sekä jo luetun purkamiseen ja siitä kiinnostavien asioiden 

pohtimiseen ja esiin nostamiseen. Vertaisesti ja leikillisyyden kautta saadaan muilta vinkkejä erilaisiin 

teoksiin, ja näin joku saattaa löytää itselleen kiinnostavan kirjan, joku toinen pelin, kolmas sarjan ja neljäs 

elokuvan. Lisäksi työpaja mahdollistaa keskustelun siitä, mikä kaikki ylipäätään lasketaan teoksiksi. Pilottien 

kokemuksella voidaan sanoa, että vinkatut kirjat, pelit, elokuvat ja sarjat todella jakautuivat määrällisesti 

varsin tasaisesti, ja näin jokaisessa luokassa. 

Voiko kirja olla kuin peli? - työpaja soveltuu mainiosti luetun purkamiseen ryhmässä vertaisesti ja samalla 

sisäistetyn pohtimiseen pelillisyyden kautta. Lisäksi, samoin kuin vinkkaa lempiteostasi, myös tämä työpaja 

soveltuu uuden löytämiseen, ja ennen kaikkea yhdessä käytävän (luku)keskustelun edesauttajaksi 

positiivisella tavalla. Kirjojen pohjalta ideoidut pelit, vaikka kyseessä olisivat olleet samatkin kirjat, 

muovautuivat joka ryhmälle erilaisiksi, ja näin molemmissa kouluissa. Pelien sisältöön ryhmät sen sijaan 

nostivat kirjoista useita samoja tärkeiksi kokemiaan elementtejä. 

Molempien työpajojen elementtejä voi myös purkaa osiin, käyttää erikseen ja/tai yhdistää kulloinkin 

tilanteeseen soveltuvammalla tavalla. Esim. luetun kirjan tai muun teoksen pohjalta voi muovailla hahmon 

kirjoittamatta varsinaista vinkkiä tai ideoida vaikka lautapelin kuvaamatta pelin ideasta piirrosvideota. 

Toisaalta vahahahmoja voi myöhemmin vaikkapa animoida tai käyttää esimerkiksi teoksen inspiroiman 

lautapelin osana, esim. pelinappuloina. 

 

Molemmista kirjasto- ja kouluyhteistyö -työpajoista samankaltaisia havaintoja: 

 

▪ On hyvä, että kirjoja ja muita teoksia päästään käsittelemään tekemisen kautta. Maininta siitä, että 

työpajoista otetaan ainakin osia jatkokäyttöön tuli molemmissa työpajoissa selkeästi esiin. 

Tekeminen myös tukee selkeästi luetun ymmärtämistä.   

 

▪ Aina työpajojen ei tarvitse myöskään olla kokopitkiä. Suurin keskustelu syntyy usein joka 

tapauksessa suunnitteluvaiheessa. Kannattaakin todella huomioida se, mikä milloinkin on tarpeen.  

 

▪ HUOM!!! Tärkeintä työpajoissa on se itse prosessi - suurin keskustelu ja isoimmat oivallukset 

syntyvät usein joko suunnitteluvaiheessa tai jo hyvän aikaa varsinaisen tekemisen jälkeen. 

Toki lopputuloskin on mahdollisuuksien mukaan hyvä päästä kokemaan ja näkemään, mutta 

ohjaajana mielessä kannattaa pitää se, että juuri matkassa on ensisijainen merkitys. 

Yhteisölle lopputuloksen näkeminen on toki tärkeää, ohjaajalle taas ei välttämätöntä. 

Näitäkin työpajoja ohjatessa kävi niin, että osassa koko prosessi saatiin yhdessä päätökseen, 

ja myös ohjaaja näki lopputuloksen, osassa lopputulos taas jäi ohjaajalta näkemättä. 

 


