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Yhteinen Aarrekartta 

 
 

 

 

 

 

 

Harjoituksen tavoite 

Tavoitteena on yhteisesti työstää aarrekartta, jota kaikki osallistujat pitävät osuvana ja innostavana. 
Yhteisen aarrekartan työstäminen sitouttaa parhaimmillaan ryhmän sekä tiedollisesti että 
tunnetasolla. Yhdessä tekeminen lisää ryhmän sisäistä itsetuntoa ja luottamusta henkilöiden välillä. 
Yhteisen aarrekartan avulla yhteisö hioo omaa tulevaisuuttaan ja samalla syntyy luontevasti ideoita, 
miten edetä kohti unelman toteutumista. 
 

Harjoituksen suoritustapa ja osallistujien määrä 

Suoritustapa häiriötön tila tai muu sopiva tila, jossa on riittävän iso pöytä yhteiseen 
työskentelyyn. 

 
Osallistujien määrä 5-15 osallistujaa 
 

Toimintaohje 

Työskentelyä on ohjaamassa vetäjä, joka pitää huolta mm. aikataulusta. Työskentelyn aikana 
osallistujat eivät puhu keskenään. Hiljaisuudessa työskentely luo olotilan tasavertaiseen 
osallistumiseen. Ryhmän vaitonaisimmat saavat itsensä esiin. Jos aarrekarttaa hyödynnetään 
yhteisön muutostilanteessa, on pidettävä huolta siitä, että muutos sinänsä koetaan myönteiseksi. 
Yhteisen aarrekartan tekemistä helpottaa merkittävästi, jos osanottajat ovat aiemmin tehneet 
yksilöllisen aarrekartan. 

 

 

 

 Harjoitettavat osa-alueet 

 Osaaminen 

X Itsemääräämisoikeus                

 Vaikuttavuus 

X Merkityksen kokeminen              

 Myönteinen minäkuva 

X Yhteisöllisyys 
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Yhteinen aarrekartta voidaan tehdä kuvallisena tai sanallisena. 

1. Prosessi alkaa sillä, että ollaan yksimielisiä siitä, minkä teeman nimissä unelma-työskentely 
toteutetaan. Pääotsikko voi olla väljähkö (onnistuneet asiakassuhteet, talous tuplaksi, hyvä 
yhteishenki), mutta sellainen, että jokainen kokee sen tärkeäksi. Yhdessä päätetään myös 
tehdäänkö kuvallinen vai sanallinen aarrekartta. Osallistujat hahmottavat ensin oman 
yksilöunelmansa sovitun teeman suhteen. Jokainen hakee lehdistä tai piirtää 1-3 kuvaa, jotka 
ilmentävät hänelle unelman toteutumista. Kuvat voivat olla konkreettisia, viitteellisiä tai  

abstrakteja. Sanallista aarrekarttaa varten osallistujat kirjoittavat muistilapuille unelmansa. 
Tekstin on oltava kokonaisia lauseita, niin että kaikki pystyvät ymmärtämään unelman idean. 
Työskentelyn helpottamiseksi kirjoitusasun tulee olla siisti ja tekstin suurehkoa. 

2. Nyt alkaa aarrekartan varsinainen hahmottaminen. Jokainen osallistuja vuorotellen asettaa 
kuvansa/tekstinsä paperiarkille tai kartongille. Lopulta kaikkien yksilöunelmat ovat 
paperiarkilla. Aarrekarttaa tutkitaan yhdessä ja yhteisen prosessoinnin periaatteeseen kuuluu, 
että osallistujat saavat siirtää toistensa kuvia/tekstejä sellaisiin paikkoihin paperiarkkia, jotka 
heidän mielestään ovat aiempaa parempia. Kuvien/tekstien siirtely voi viedä tovin, joskus ne 
liikkuvat edestakaisin, koska niiden alkuperäiset asettajat haluavat ne entisille paikoille. 
Prosessoinnin aikana ei puhuta! Prosessia ei saa selittää, se on elettävä yhdessä. 

3. Kun kuvat/tekstit ovat löytäneet paikkansa, ne liimataan sijoilleen. Aarrekarttaan kirjoitetaan 
toteutuspäivä ja päivä, jolloin tarkistetaan, onko unelma muuttunut todeksi tai missä kohdin 
muutosprosessia ollaan menossa. Yhteinen aarrekartta on valmis. 

4. Nyt saa puhua, kysyä ja kommentoida! Keskustelun pitäisi suuntautua tulevaisuuteen (miten 
tästä kohti unelman toteutumista?). Tärkeätä on myös, että kukaan ei arvostele lopputulosta. 
Yhteisesti sovitaan mihin aarrekartta sijoitetaan arkiympäristössä (taukotila tms.). Paikka olisi 
hyvä olla sellainen, että aarrekartan tekijät kohtaavat sen päivittäin.  

5. Aarrekartan jälkityöstö vaatii muutamia kokoontumisia ja välipohdintoja siitä, miten yhteiseksi 
hahmotettu unelma elää yksilöittensä kautta. Yhteisen aarrekartan äärelle kannattaa 
kokoontua ainakin kolme kertaa, noin viikon välein. Kokoontuminen alkaa yhteisen aarrekartan 
tutkailulla ja osallistujien kertomuksilla siitä, miten he ovat päivittäneet unelmaansa ja mitä siitä 
on ehkä käytännön tasolla seurannut. 

6. Aarrekarttaan merkittynä tarkistuspäivänä kokoonnutaan arvioimaan, mitä 
unelmakokonaisuudelle kuuluu: mitä on toteutunut, mikä on toteutumassa, mistä ei ole vielä 
vihjettäkään toteutua jne. Tässä vaiheessa arvioidaan myös unelman työstämisen prosessia. 
Lopuksi päätetään, tehdäänkö uusi aarrekartta, vai miten edetään. 
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Harjoituksen vaiheet ja ajoitus 

Ohjeiden antaminen             5 minuuttia                                   
Harjoituksen toteutus    60 minuuttia             
Keskustelu ja arviointi/Seurantakokoontumiset      60 minuuttia                                   

 
 Yhteensä    2 tuntia 5 minuuttia                                     
  

Tarvikkeet 

Varataan etukäteen runsaasti aikakauslehtiä, kortteja, valokuvia. Suuria paperiarkkeja/kartonkia, 
muistilappuja. Jokaiselle osallistujalle sakset, liimaa, kyniä ja erilaisia värejä. 
 
Työskentelyn aikana on varattava osallistujien käyttöön vettä ja haluttaessa pientä syötävää. 
 
Työskentelyn taustalle voi laittaa rauhallista musiikkia soimaan, mikäli se kaikille osallistujille sopii. 
 
 
 
 
 

Harju, K. 2000. Valmiina muutokseen -aarrekartan avulla kohti uutta.  2. uudistettu ja 
laajennettu painos. Helsinki: WSOY. 

Harjoituksen tekijä: Kirsi Mäntykivi, Ammattiopisto Luovi 

  

 

 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


