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Työskentelyn hyveet

• Keskittyminen - digityörauha 
• Arvostaminen 
• Uteliaisuus ja rohkeus 
• Ilo 
• Armollisuus
• LUOTTAMUS

Tuija, Antti, Timo, Tuula, Johanna, Esko, Jussi, 
Jukka-Pekka, Anu, Elina, Menna, Hanna-Riitta, 

Terhi, Marja, Päivi, Heidi, Sanna, Joonas, Minna, 
Tiina, Karita, Anna, Leena, Elina, Sanna, Kaarina, 
Jarmo, Sirkku, Maria, Asko, Eerikki, Hanna, Tiina 



Toimintatavoista - tuttuus ja luottamus! 

...Tuija...Antti...Elina 
Esko...Marja...

Pidä mikki auki 
tai kiinni ;-) 

Jos mahdollista, 
pidä kamera auki. 
Ainakin puhuessasi.

Sano nimesi, kun 
puhut



Virittäytyminen
Muita tapoja virittäytyä: 

- Merkitse karttaa missä asut/olet 
syntynyt

- Valitse kuvista sellainen, joka 
kuvaa...

- Erilaiset kysymykset: 
- Mitä positiivista tänä aamuna on 

tapahtunut?
- Mistä olet kiitollinen työssäsi?
- Mitä olet oppinut korona-aikana 

etätyöstä?
- Pienryhmät
- Kamerat auki -> enemmän 

läsnä

Mentimeter kysely: 

Mitä 
valmennuksessa 

pitää tapahtua, että 
lähtiessäsi toteat 

“kannatti osallistua”?



Odotuksista tavoitteiksi

Millainen on kiinnostava esitys?

Kuinka 
osallistan ja aktivoin?

Kuinka huomioin kaikki 
osallistujat?

Kuinka saan aikaan toimivia ryhmätöitä?
Jatkotoiveita: 

Eri alustojen 
plussat ja miinukset

Teamsin käyttö

Fasilitointi 
laajemmin

Verkostoituminen!
Mitä asioita on 

etätyöskentelyssä 

huomioitava?



Agendaa 
Virittäytyminen
Positiivisen aloittamisen merkitys

Pienryhmätyöskentely 1: Etätyöskentelyn parhaat 
käytänteet 

TAUKO

Kerron miksi mitäkin 
tehdään. 

Jokaisella dialla ja 
kuvalla on oma 
merkityksensä. 

Fasilitoinnista ja etätyöskentelystä - kokemuksia ja 
parhaita käytäntöjä 

Pienryhmätyöskentely 2: Kuinka viestintähanke voi 
auttaa teitä?

Palaute ja kiitos 



Positiivisen aloittamisen merkitys = SUURI

Tutustuminen, luottamuksen ja turvallisuuden tunteen 
synnyttäminen

Virittäytyminen – kokonaisvaltainen läsnäolo

Motivaatio oikeaan suuntaan  -> helppo aktivoitua 
työskentelyyn

Luo raamit työskentelylle. Aloittaa matkan.

Ennen valmennusta toteutettu ennakkokysely oli osa 
aloitusvaihetta. Kyselyllä kohdennettiin valmennus 
vastaamaan tarvetta ja samalla kysely sai osallistujat 
pohtimaan aihetta etukäteen.

Huom! Osallistaminen heti työskentelyn alkuvaiheessa! 



Jos olet hereillä, laita chattiin joku hymiö tai 
GIF!



Pienryhmätyöskentely 1



Teams pienryhmien 
tekeminen

● Luo riittävä määrä kokouksia 
etukäteen. 

● Jaa kokouslinkit etukäteen 
osallistujille. Lisää myös 
chattiin. 

● https://www.sulava.com/tehoka
sta-pienryhmatyoskentelya-tea
msin-avulla/

https://www.sulava.com/tehokasta-pienryhmatyoskentelya-teamsin-avulla/
https://www.sulava.com/tehokasta-pienryhmatyoskentelya-teamsin-avulla/
https://www.sulava.com/tehokasta-pienryhmatyoskentelya-teamsin-avulla/


Työskentelyn ohjeistus 1/2

● Liity oman ryhmäsi numerolla olevaan kokoukseen. Linkit 
löydät sähköpostista sekä chatista. 

● Jätä tämä pääkokous auki. 

● Ellet pääse omaan pienryhmääsi, jää tähän pääryhmään. 
● Mikäli joudut ulos pienryhmäkokouksesta - palaa takaisin 

pääkokoukseen. 

Jos joudut ihan hukkaa - soita Terhille, p 040 5312 153



Työskentelyn ohjeistus 2/2 

Mitä hyvää etätyöskentely on tuonut mukanaan? 
TOP 3 / ryhmä

● Esitelkää itsenne pienryhmissä. 
Pitäkää kamerat auki!

● Keskustelkaa aiheesta. 
● Palatkaa pääkokoukseen sovitusti. 
● Valmistautukaa kertomaan lyhyesti 

muille TOP 3 parasta käytäntöänne. 

Aikaa 15 minuuttia. 
Paluu klo 9:50 



Ryhmät 

Ryhmä 1

● Tuija Hippeläinen
● Menna Rantala
● Jussi Pakari
● Tiina Heinonen
● Kaarina Pullinen
● Asko Laine

Ryhmä 2

● Esko Pietari
● Hanna-Riitta 

Kymäläinen
● Eerikki Kaila
● Joonas Karhinen
● Anna Vesen
● Jarmo J Lahti
● Johanna Henttinen

Ryhmä 3

● Antti Pitkänen
● Elina Hujanen
● Heidi Kerkola
● Marja Lehto
● Hanna Ylitalo
● Päivi Kokki



Ryhmät 

Ryhmä 4

● Timo Kukkonen
● Jukka-Pekka 

Jauhiainen
● Minna Palos
● Leena 

Lahdenvesi-Korhonen
● Sanna Lento
● Maria Kivijarvi

Ryhmä 5

● Tuula Kallioinen
● Anu Taipale
● Sanna Mäki-Tuuri
● Karita Toivanen
● Elina Leppänen 
● Sirkku Salo



Etätyöskentelyn TOP 3 (2 min/ryhmä)
RYHMÄ 1

Ajan säästö

- palaverit 
napakampia

- osallistumine
n helpompaa

Paperia vähemmän

Kodin merkityksen 
vahvistuminen

RYHMÄ 2

Ajan säästö

Saadaan nopeasti 
kutsuttua koolle

Hiilijalan jälki on 
pienempi 

RYHMÄ 3

Ajan säästö

Töiden tekeminen 
omaan tahtiin 

Hiilijalan jälki 
kevyempi 

RYHMÄ 4

Osallistumisen 
helppous kun 
työvälineet ovat 
hallinnassa

Ei tarvitse matkustaa

Vähemmän 
häiriötekijöitä - 
paremmin tilaa 
ajattelutyölle

RYHMÄ 5

Ajan säästäminen

Uudet työtavat

Työrauha 



Tauko, 15 min 

Jatketaan klo 10:25



Virittäytyminen: venyttely, ojennus, maailman 
halaaminen…



Virittäytymisen merkitys

Ryhmän energiataso nousee 
nopeasti, kun välillä tehdään 
jotakin konkreettista. Tällä 
tavalla saadaan veri kiertämään 
niin kropassa kuin aivoissa. 

Etenkin lounaan jälkeen tämä 
on tärkeää.



Fasilitoinnista, etätyöskentelystä 



Fasilitoinnista

Fasilitointi tarkoittaa 
onnistuneiden 
ryhmäprosessien 
suunnittelua ja toteutusta.

Fasilitoinnin avulla yhteistyöstä 
tehdään tehokkaampaa ja 
tuottavampaa sekä 
parannetaan osallistujien 
motivaatiota työskentelyyn ja 
sitoutumista luotuihin 
ratkaisuihin.



Etätyöskentelystä 

70% sosiaalista tekniikkaa, 
vuorovaikutusta

30% tekniikkaa - ohjelmistoja, 
laitteita, ideointialustoja 

Etätyöskentelyn vetäjän huoneentaulu: 

1. Auta poistamaan arkuutta ja jännitystä
- tekniikka: opasta ja ohjeista, 
- toiset ihmiset: luo yhteyksiä

2. Luo psykologista turvallisuuden tunnetta huomioi, 
osallista, kuule -> olen tullut kuulluksi, uskallan 
osallistua, koen olevani hyväksytty - rentoudun ja 
kuulen muita

3. Auta osallistujia keskittymään ja ole itse keskittynyt 

Keskittyminen herpaantuu helpommin, tämä 
edellyttää ”herättelyä”, osallistamista, taukoja 
useammin

Ole läsnä, tyhjennä mieli muusta, laita puhelin pois, 
sulje muut sovellukset, tee muistiinpanoja.



Valmistautuminen korostuu 
Määritä tavoite - mitä haluat saada aikaan?

- valitse tavoitetta tukevat toimintatavat, esim ei 
menetelmiä/alustoja niiden itsensä vuoksi 
vaan TAVOITETTA tukien

- selkeyttää mitä teet! 

Valmista työtilat ja materiaalit etukäteen ja 
lähetä etukäteen osallistujille. Sitouttaa, lisää 
luottamusta, tekee sinut tutuksi!

Valmistaudu teknisesti - testaa ja harjoittele! 
Vähentää pelkoja!

Valmistaudu ja virittäydy etukäteen 
- visualisointi, musiikki, nimilista
- OMA TUNNETILA



Työskentelyn aikana

Huomioi: 
● Kunnollinen headset ja kamera
● Hyvä nettiyhteys
● Ympäristö: tausta, valo
● Pukeutuminen
● Ergonomia!

Positiivinen aloitus

Aktivointi ja osallistaminen

Tauot ja virittäytyminen

Eteenpäin luotaava, sitouttava lopetus
- Loppu on tärkeä – teet valinnan ja 

päätöksen minkälaiseen tunnetilaan jätät 
osallistujat. 

- Lopetusvaiheessa on tärkeää sitouttaa ja 
motivoida osallistujat viemään sovitut asiat 
käytäntöön.

- Sitouttaminen liittyy koko prosessiin - kun 
työskentely ja toteutustapa on aidosti 
osallistava, sitoutuminen tulee luonnostaan 
ja kun sovitaan jatkotoimenpiteistä, tekijät 
löytyvät. Seuraa sovittuja asioita. 

https://www.maaseutu.fi/uploads/Opas-virtuaalityopajojen-jarjestamiseen_maaseutuverkosto.pdf
https://www.maaseutu.fi/uploads/Opas-virtuaalityopajojen-jarjestamiseen_maaseutuverkosto.pdf


Pienryhmätyöskentely 2



Työskentelyn ohjeistus  
Minkälaisia 
valmennuksia/koulutuksia haluatte 
tulevaisuudessa? Miten 
viestintähanke voi auttaa teitä?

Mitä viestinnällistä koulutusta?

Esitelkää itsenne pienryhmissä. 
Kamerat auki!

Keskustelkaa aiheesta. Kirjatkaa 
toiveenne ja ajatuksenne yhteiseen 
dokumenttiimme. Palatkaa 
pääkokoukseen ajallaan.  

Liity oman ryhmäsi numerolla olevaan 
kokoukseen. Linkit löydät sähköpostista sekä 
chatista. 

Jätä tämä pääkokous auki. Mikäli kokous loppuu 
sinulta - palaa takaisin sähköpostissa saamallasi 
linkillä. 

Ellet pääse omaan pienryhmääsi, jää tähän 
pääryhmään. 

Aikaa 20 minuuttia. 

Paluu 11:15 pääkokoukseen. 



Ryhmät 

Ryhmä 1: Ely ja LEADER

● Tuija Hippeläinen
● Antti Pitkanen
● Timo Kukkonen
● Tuula Kallioinen
● Johanna Henttinen

Työskentelydia nro 29

Ryhmä 2: LEADER

● Esko Pietari
● Jussi Pakari
● Jukka-Pekka 

Jauhiainen
● Anu Taipale
● Elina Hujanen

Työskentelydia nro 30

Ryhmä 3: Hankkeet I

● Menna Rantala
● Hanna-Riitta Kymäläinen
● Marja Lehto
● Eerikki Kaila
● Heidi Kerkola
● Sanna Mäki-Tuuri
● Joonas Karhinen

Työskentelydia nro 31



Ryhmät 

Ryhmä 4: Hankkeet II

● Minna Palos
● Tiina Heinonen
● Karita Toivanen
● Anna Vesen
● Leena Lahdenvesi-Korhonen
● Elina Leppänen
● Sanna Lento

Työskentelydia nro 32

Ryhmä 5: Hankkeet III

● Kaarina Pullinen
● Jarmo J Lahti
● Hanna Ylitalo
● Sirkku Salo
● Maria Kivijärvi
● Asko Laine
● Päivi Kokki

Työskentelydia nro 33



Ryhmä 1: Toiveet viestintähankkeelle: Ely ja LEADER

- kielipoliisi-tyyppinen
- saavutettavuus
- fasilitointi (työpajojen)
- kokousten vetäminen (erityisesti toimintaryhmien hallitukset)
- virtuaalinen esiintyminen 

- elävöittäminen, käsikirjoittaminen yms.



Ryhmä 2: Toiveet viestintähankkeelle: LEADER
. 

- Teknistä apua ja -tukea etätapahtumien järjestämisessä
- Teams- ja muiden alustojen koulutusta käyttäjille 
- Saavutettavuus, tietoa ja koulutusta
-



Ryhmä 3: Toiveet viestintähankkeelle: Hankkeet I
- Lisätukea etätyöpajojen järjestämiseen
- Kuinka erottua muista työpajoista? Mikä on porkkana?
- Koulutusta videoiden tekemiseen
- Hyviä ja innostavia esimerkkejä onnistuneista some-kampanjoista
- Some-koulutus
-



Ryhmä 4: Toiveet viestintähankkeelle: Hankkeet II
- keinoja / tapoja miten tavoittaa myös ne henkilöt, joilla ei ole atk -osaamista vastavuoroiseen 

toimintaan 
- käytännön toiveita; esim. karttanäkymä näytölle (miten teknisesti tehdään, tästä oli maininta 

etätapaamisen alussa)
- tarvitsisin jonkun “tuki”henkilön, jonka kanssa harjoitella etukäteen teknisiä asioita (Mentimeter, 

Zoom)
- saada tietoa mitä Hämeen maaseudulla tapahtuu, mitä muut hankkeet tekevät (sisäistä tietoa ja 

viestintää, en niinkään valmennusta viestintään) -> tämä tuli kolmeen kertaan esiin -> lisää 
viestintää tekemisistä ja yhteistyömahdollisuuksista 

- voisiko esim. olla eri teemaryhmiä, yhdestä aihealueesta (ei vain viestintätukea), josta voisi saada 
koulutusta, verkostoitumistukea ym. ja johon voisi ne liittyä, ketkä tuntee asian itselleen 
ajankohtaiseksi. Voivat olla myös 1-3 tapaamisen mittaisia.



Ryhmä 5: Toiveet viestintähankkeelle: III
- teknistä apua eri sovelluksille kädestä pitäen
- ikäihmisten digiosaamisen lisääminen innostamalla ja aktivoinnilla
- ohjelmiston käyttöön tukea, miten saada laitteet/ohjelmistot 

keskustelemaan keskenään
-



MINITAUKO
5 min

Jatketaan 11.20 

OBS



Lisäoppia ja linkkejä

Kuvat ilmaisista kuvapankeista (pl fasilitointi 
kuva): 



Tavoitteista toiminnaksi

Millainen on kiinnostava esitys?

Kuinka 
osallistan ja aktivoin?

Kuinka huomioin kaikki 
osallistujat?

Kuinka saan aikaan toimivia ryhmätöitä?
Jatkotoiveita: 

Eri alustojen 
plussat ja miinukset

Teamsin käyttö

Fasilitointi 
laajemmin

Verkostoituminen!
Mitä asioita 

on 
huomioitava?



Vastasiko valmennus tavoitteitasi ?
Menti-kysely.

Muista! Valmennuksen tai koulutuksen 
onnistuminen mitataan vasta 
toimintatapojen muutoksessa!



Matkalle...

Barbara Ann Kipfer kirjasi 
muistiin 20 vuotta 
pikkuasioita, jotka tuottavat 
hänelle iloa. Niistä syntyi 
teos 12 000 syytä olla 
onnellinen.

… muistele, toivo, 
haaveile…



Kiitos!

Tiina Lakkaneva
tiina.lakkaneva@majacca.fi
www.majacca.fi
050 5255298

mailto:tiina.lakkaneva@majacca.fi

