
Mikä on GROW?
GROW-korttipeli perustuu Graham Alexanderin, Alan Finen ja John Whitmoren kehittämään GROW-
malliin, jossa erilaisia pulmatilanteita ja haasteita käsitellään valmentajan kysymysten avulla ratkaisukeskeisesti. 
GROW tulee sanoista Goal=tavoite, Reality=nykytila, Options=vaihtoehdot ja Will=yhteenveto ja toimenpiteet. 

Peliä voi pelata kahdestaan tai pienryhmässä.

Pakan sisältö
4 pääkysymyskorttia (yksi väri/kirjain jokaista), 4 kiteytyskorttia (yksi väri/kirjain jokaista) sekä kysymyskortteja 
neljälle eri kirjaimelle, joiden joukossa kahdeksan tyhjää korttia omille kysymyksille (kaksi per kirjain).

Peliohjeet 
1. Tulostakaa ja askarrelkaa jokaiselle parille/ pienryhmälle omat kortit (kortit sivuilla 3–13, tulostusohje 

seuraavalla sivulla). 

2. Levittäkää GROW-kortit pöydälle niin, että kaikki kortit ovat näkyvissä kääntöpuoli (kirjainpuoli) ylöspäin. 

3. Valitkaa yksi valmennettava. Mikäli pelaajia on useampia, ovat loput peliin osallistujat valmentajia yhdessä.

4. Valmentaja aloittaa pelin kääntämällä ensimmäisenä pääkysymyskortin G ja esittää kysymyksen 
valmennettavalle. Valmennettava vastaa kysymykseen niin hyvin, kuin tässä vaiheessa pystyy. 

5. Seuraavaksi valmentaja kääntää yhden tavallisen G-kysymyskortin ja valmennettava vastaa tähän. 
Kysymyskorttien joukossa on myös tyhjiä kortteja. Nostaessaan tällaisen kortin valmentaja keksii itse 
aiheeseen sopivan kysymyksen. Valmentaja ei saa päästää valmennettavaa liian helpolla, vaan hän voi kysyä 
halutessaan tarkennuksia saamaansa vastaukseen. Hän saa myös esittää omia lisäkysymyksiä vapaasti pelin 
aikana. Kysymysten esittämistä jatketaan, niin kauan, että kaikki G-kirjaimella merkityt kysymyskortit on 
käyty läpi. 

6. Seuraavaksi valmentaja nostaa G-kiteytyskortin, johon 
hän pyytää valmennettavaa vastaamaan. Valmennettava 
kirjaa ylös vastauksensa ja säilyttää sen näkyvissään. Mikäli 
samoja kortteja käytetään toistuvasti, kannattaa vastaus 
kirjoittaa erilliselle paperille tai puhelimen muistioon. 

7. Kierros jatkuu edellisen kierroksen tapaan niin, että 
valmentaja nostaa pöydältä pääkysymyskortin R, josta 
edetään jälleen kysymyskorttien kautta kiteytyskorttiin. 

8. Kun kaikki kirjaimet on käyty läpi, on valmennuskierros 
päättynyt. Valmentaja ja valmennettava käyvät yhdessä läpi 
kierroksen herättämät tunnelmat ja purkavat näin yhteisen valmennustuokion. Tämän jälkeen vaihdetaan 
valmentajan ja valmennettavan rooleja päittäin.

Näin käytät GROW-kortteja

Vertaisvalmentajan 
muistilista

 ˚ Kuuntele

 ˚ Kannusta

 ˚ Älä neuvo



Tulosta kortit
Kortit on aseteltu A4-kokoisille sivuille niin, että niitä mahtuu yhdelle sivulle neljä kappaletta. Kortin etu- ja 
kääntöpuoli on asetettu arkille aina vierekkäin.

Kortti näyttää kääntö- (kirjain-) ja etupuoleltaan tältä:

Leikkaa kortit
Leikkaa kortit irti niin, että sen etu- ja kääntöpuoli pysyvät myös leikkaamisen jälkeen yhdessä.

Taittele kortit
Taita kortti keskeltä niin, että tyhjä puoli paperista jää taitoksen sisään. Näin kortti kääntyy kaksipuoliseksi.

Kortit on suositeltavaa tulostaa hieman paksummalle paperille ja sitten liimata taitetut puolet yhteen. Korttien 
laminointi on myös erinomainen vaihtoehto.



PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

Mikä on tavoitteesi? 

Mieti jokin itsellesi ajankohtainen ja tärkeä 
opintoihin, harrastuksiin tai muuhun elämään 

liittyvä asia, haaste tai ongelma, johon 
haluaisit tänään tukea minulta. Aiheen pitää 

olla konkreettinen ja rajattu.

Tarvittaessa valmentaja auttaa rajaamaan 
aihetta.

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

Mikä on tilanne nyt suhteessa 
tavoitteeseesi?

Tähän kysymykseen valmennettavan ei 
tarvitse vastata vielä. Kysymyksen ideana 

on virittää ajatukset aiheeseen, johon 
syvennytään kääntämällä kysymyskortteja.

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

Mitä erilaisia vaihtoehtoja sinulla 
on tavoitteesi saavuttamiseksi? 

Pohdi vaihtoehtoja ääneen ja 
valitse niistä parhaalta tuntuva.

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

PÄÄKYSYMYS

Mitä teet tavoitteesi 
saavuttamiseksi?

Tähän kysymykseen valmennettavan ei 
tarvitse vastata vielä. Siihen syvennytään 

kääntämällä kysymyskortteja.

Pääkysymyskortit



KITEYTYS

KITEYTYS

KITEYTYS

Lyhyesti kiteytettynä aiheeni on

KITEYTYS

KITEYTYS

KITEYTYS

Nykytila suhteessa tavoitteeseeni:

KITEYTYS

KITEYTYS

KITEYTYS

Parhaalta tuntuva vaihtoehto 
tavoitteeni saavuttamiseksi on

KITEYTYS

KITEYTYS

KITEYTYS

Saavuttaakseni tavoitteen 
aion toimia näin:

kiteytyskortit



TAVOITE

GOAL

Minkä takia tavoite on tärkeä 
saavuttaa? 

TAVOITE

GOAL

Mistä tavoitteesi on tullut 
ja milloin?

TAVOITE

GOAL

Kuvittele tavoitteesi 
maisemana. 

Minkälainen maisema se olisi?

TAVOITE

GOAL

Jos tavoitteesi olisi laulu, 
mikä laulu se olisi?
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TAVOITE

GOAL

Mikä elokuva voisi kertoa sinun 
matkastasi kohti tavoitetta?

TAVOITE

GOAL

Missä tavoitteeseesi liittyvässä 
asiassa voisin olla avuksi?

TAVOITE

GOAL

Mitä uusia tavoitteita tämän 
tavoitteen saavuttaminen 

mahdollistaa?

TAVOITE

GOAL
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TAVOITE

GOAL

NYKYTILA

REALITY

Minkä arvelet johtaneen siihen, 
että asiat ovat suhteessa 

aiheeseen niin kuin ne nyt ovat?

NYKYTILA

REALITY

Mikä nykytilanteessa on jo nyt 
hyvällä mallilla?
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NYKYTILA

REALITY

Mikä nykytilanteessa on 
suurin haaste?



NYKYTILA

REALITY

NYKYTILA

REALITY

NYKYTILA

REALITY

Jos nykytilanne olisi eläin, 
mikä eläin se olisi ja miksi?
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VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä tekisit tavoitteesi eteen, 
jos voisit tehdä mitä tahansa?



VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Minkä kuvitteellisen hahmon 
ottaisit avuksesi matkalla kohti 

tavoitettasi?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä resursseja tavoitteesi vaatii? 
Tarvitaanko siihen aikaa, 

ponnisteluja, harjoittelua tms.?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä ovat mahdolliset välietapit 
suunnitelmassasi?
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VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä tapahtuisi, jos et tekisi 
asialle mitään?



VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä tarvitset muilta ihmisiltä, 
jotta voit saavuttaa tavoitteesi?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mikä innostaa sinua tavoitteen 
saavuttamisessa?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Kuinka paljon voit itse vaikuttaa 
tavoitteen saavuttamiseen 

tarvittavaan aikaan?
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VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Jos ystäväsi olisi samassa 
tilanteessa, mitä sanoisit 

hänelle?



VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Miten olet selviytynyt 
vastaavanlaisesta tilanteesta 

aikaisemmin?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

VAIHTOEHDOT

OPTIONS

Mitä konkreettista voisit tehdä 
säännöllisesti tavoitteesi 

saavuttamiseksi?

VAIHTOEHDOT

OPTIONS
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YHTEENVETO

WILL

Kuvailisitko vielä suunnitelmasi 
kokonaisuudessaan?

YHTEENVETO

WILL

Mitä teet tämän keskustelun 
jälkeen ensimmäisenä 

tavoitteesi eteen? 

YHTEENVETO

WILL

Mistä tiedät, että olet onnistunut 
tavoitteessasi?
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YHTEENVETO

WILL

Kuvailisitko vielä tavoitteesi 
ytimekkäästi?



YHTEENVETO

WILL

Miten voisit palkita itsesi 
tavoitteen saavutettuasi?

YHTEENVETO

WILL

YHTEENVETO

WILL
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YHTEENVETO

WILL

Hiottaisiinko yksityiskohdat ja 
aikataulut nyt saman tien?
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