
OHJAA JAN OPAS

Onneksi olkoon! Sinua on pyydetty toimimaan omavaraisuusryhmän ohjaajana. Tehtävänäsi on auttaa ryhmän jäseniä 
oppimaan, kuinka tulla omavaraisemmiksi.

MITÄ OHJAAJA TEKEE?

Opastat jäseniä käymään ryhmänä läpi kurssin, joka auttaa heitä tulemaan ajallisesti ja hengellisesti omavaraisiksi. Nou-
data seuraavia ohjeita.
• Tutustu ryhmäsi jäseniin esittämällä kysymyksiä. Osoita kiinnostusta ja rakkautta heitä kohtaan.
• Perehdy aineistoon, kuten Polkuni- ja Perustukseni-kirjasiin.
• Säilytä keskustelu myönteisenä, rauhallisena ja tasapainoisena kaikkien osallistujien kesken (yksi henkilö ei saa hallita 

keskustelua). ”Älköötkä kaikki puhuko samanaikaisesti; vaan yksi puhukoon kerrallaan ja kaikki kuunnelkoot hänen 
sanojaan, niin että kun kaikki ovat puhuneet, kaikki olisivat rakentuneet kaikkien sanoista ja jotta jokaisella olisi 
yhtäläinen oikeus” (OL 88:122).

• Osallistu aktiivisesti ryhmän jäsenenä. Tee omia sitoumuksia, pidä ne ja raportoi niistä.
• Et ole opettaja etkä liike-elämän, työllistymisen tai koulutuksen asiantuntija. Parhaat ohjaajat puhuvat alle 20 prosenttia 

ajasta. Sinun tulee vain rakastaa ryhmän jäseniä ja kannustaa heitä toimimaan uskossa ja toinen toistaan palvellen.

VALMISTAUDU KUHUNKIN RYHMÄTAPAAMISEEN
• Valmistaudu joka päivä hengellisesti tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja rukoilemalla ryhmän jäsenten puolesta. 
• Käy joka viikko läpi perheesi tai jonkun ystävän kanssa tehtäväksi annettu periaate kirjasesta Perustukseni. 
• Lue joka viikko aineisto tulevaa tapaamista varten ja katso siihen liittyvät videot.
• Ole joka viikko yhteydessä ryhmän jäseniin ja kannusta heitä osallistumaan seuraavaan tapaamiseen tai tarjoa apua.
• Mikäli et voi osallistua ryhmän johonkin tapaamiseen, pyydä jotakuta ryhmän jäsentä toimimaan ohjaajana – älä 

peruuta tapaamista.

OHJAA MENESTYKSEKKÄITÄ RYHMÄTAPAAMISIA
• Kasvata intoa, ja pitäkää hauskaa! Kehu ja kannusta, kun ryhmän jäsenet kertovat onnistumisesta tai kun he ovat 

saaneet tehtyä vaikeita asioita. Kuuntele, katso silmiin ja puhu innostuneesti. 
• Kannusta jokaista osallistumaan. Istu tapaamisen aikana ryhmän kanssa piirissä (älä seiso). Anna ryhmän miettiä 

vastauksia omiin kysymyksiinsä. Voit esimerkiksi sanoa: ”Hyvä kommentti. Mitä muut ajattelevat?” tai ”Kuinka sen voisi 
ratkaista?” Jos joku ei pääse johonkin tapaamiseen, ole häneen yhteydessä viikon aikana. 

• Luota aineistoon ja noudata sitä. Älä jätä mitään osiota väliin äläkä esitä ylimääräistä aineistoa tapaamisen aikana. 
• Keskity sitoutumiseen, toimintaan ja tuloksiin. Piirrä joka viikko taululle sitoutumistaulukko ja pyydä jokaista 

osallistujaa raportoimaan edistymisestään ryhmälle, vaikka he tulisivat myöhässä.
• Hallitse ajankäyttö. Aloita ajoissa ja pyydä jotakuta valvomaan jokaisen osion ajankulua. Voit kysyä: ”Kuinka paljon 

meillä on aikaa?” tai sanoa: ”Meidän täytyy varmaan siirtyä eteenpäin.” Jätä aina aikaa ”Pohdi”-osiota varten, koska se 
auttaa ryhmän jäseniä saamaan henkilökohtaista johdatusta Pyhältä Hengeltä.

RAPORTOI, SEURAA JA EDISTY
• Siinä vaiheessa, kun ryhmällänne on ensimmäinen tapaaminen, käy rekisteröimässä ryhmänne sivustolla srs.lds.org/report.
• Arvioi joka viikko edistymistänne käyttämällä ohjaajan itsearviointia (tämän lomakkeen kääntöpuolella).
• Viimeisen ryhmätapaamisen päätteeksi teetä osallistujakysely, joka on sivustolla srs.lds.org/report.
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Käy läpi alla olevat lausumat jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen ja merkitse, kuinka hyvin pärjäät.

KUINKA PÄRJÄÄN OHJAAJANA?

Olen yhteydessä ryhmän jäseniin ennen jokaista tapaamista. En 
koskaan Joskus Usein Aina

Piirrän joka viikko taululle sitoutumistaulukon, ja jokainen paikalla oleva ryhmän 
jäsen raportoi sitoumuksistaan.

Ei 
koskaan Joskus Usein Aina

Ilmaisen omaa innostusta ja rakkautta jokaista ryhmän jäsentä kohtaan. En 
koskaan Joskus Usein Aina

Varaan aikaa ”Pohdi”-osiota varten, jotta Pyhä Henki voi johdattaa ryhmän jäseniä. En 
koskaan Joskus Usein Aina

Annan ryhmän jäsenten puhua enemmän kuin itse puhun, ja jokainen osallistuu 
tasapuolisesti.

Ei 
koskaan Joskus Usein Aina

Annan ryhmän vastata kysymyksiin sen sijaan että itse vastaisin niihin. En 
koskaan Joskus Usein Aina

Noudatan jokaisessa toiminnassa oppikirjassa suositettua aikaa. En 
koskaan Joskus Usein Aina

Toimin oppikirjojen mukaan, käyn läpi kaikki osiot ja noudatan kaikkia ohjeita. En 
koskaan Joskus Usein Aina

KUINKA RYHMÄNI PÄRJÄÄ?

Ryhmän jäsenet rakastavat ja palvelevat toisiaan. Ei 
kukaan Jotkut Useim-

mat Kaikki

Ryhmän jäsenet pitävät kiinni sitoumuksistaan. Ei 
kukaan Jotkut Useim-

mat Kaikki

Ryhmän jäsenet saavuttavat ajallisia ja hengellisiä tuloksia. Ei 
kukaan Jotkut Useim-

mat Kaikki

Toimintaparit ovat yhteydessä toisiinsa ja kannustavat toinen toistaan viikon aikana. Ei 
kukaan Jotkut Useim-

mat Kaikki

VIDEOAINEISTOA

Seuraavat videot voivat olla hyödyllisiä. Katso ne sivustolla srs.lds.org/videos
• ”How to Facilitate a Group” [Omavarai-

suusryhmien ohjaaminen]
• ”’Go and Do’ Learning” [”Mene ja 

tee” -oppiminen] • ”My Purpose” [Tarkoitukseni]

OHJAA JAN ITSEARVIOINTI




