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LIITE 2. HAVAINTOLOMAKKEET OHJAAJAN 
TYÖSKENTELYYN 
(muokattu empatiakartta-työmenetelmästä, Jäppinen ja Nieminen 2015).

Havaintolomake nuoren kanssa työskentelyyn

Kirjaa lomakkeeseen lyhyesti ylös omat havaintosi nuoren toiminnasta. Lomake on tarkoi-
tettu ohjaajan oman työn apuvälineeksi, eikä sitä tarvitse täyttää yhdessä nuoren kanssa. 
Omat havaintosi nuoresta tukevat sinun työskentelyäsi. Omilla havainnoillasi tuet henkilö-
keskeisen työotteen toteutumista valmennuksen aikana. Voit hyödyntää omia havaintojasi 
läpi valmennuksen ajan.

Mitä nuori sanoi? Mitä nuori ajatteli?

Mitä nuori teki? Mitä nuori tunsi?

Muita havaintoja/muistettavaa:
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Havaintolomake omaan työskentelyyn

Kirjaa lyhyesti ylös asioita omasta työskentelystäsi. Täytettyäsi jokaisen kohdan käy asiat 
vielä rauhassa läpi. Reflektoi omaa työskentelyäsi rauhassa ja anna siihen itsellesi aikaa. 
Nouseeko esiin jotain, mihin haluaisit muutosta/vahvistusta/apua/tukea/kehitystä? Mistä 
asioista minun on hyvä ottaa lisää selvää? Mitkä asiat toimivat ja olet ylpeä niistä? Mitä tu-
lee huomioida juuri tämän nuoren kanssa työskenneltäessä? 

Mitä nuori sanoi? Mitä nuori ajatteli?

Mitä nuori teki? Mitä nuori tunsi?

Muita havaintoja:
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