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Ohjelma

• 10.00-10.30 Virittäytyminen päivään ja menetelmän esittely

• 10.30-10.45 Keskustelutoiveideat

• 10.45-11.15 Ohjelman rakentuminen ja osallistujien kahvit

• 11.15-11.30 Ohjelman julkistaminen ja ryhmiin 
jakaantuminen

• 11.30-12.30 Teemojen käsittely ryhmissä

• 12.30-13.15 Lounas (omakustanteinen)

• 13.15-14.00 Teemojen käsittely ryhmissä

• 14.15-15.00 Menetelmän reflektointi yhdessä



Virittäytyminen 
päivään

Miksi olet tänään täällä? Valitse sopiva kuva ja 
kerro samalla nimesi ja korkeakoulusi.
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Menetelmän esittely

Seminaari, jossa osallistujien toiveista ja tarpeista 
muodostuu ohjelma. Osallistujat saavat jakaa omaa 
osaamistaan, tietojaan ja kokemustaan.

VAIHEET

1. Ehdota keskustelunaihetta

2. Valmis ohjelma

3. Ilmoittaudu

4. Keskustele & kuuntele

5. Yhteinen päätös

Open spacen 4 periaatetta

Osallistujien 4 roolia

Diojen tekstit: Lari Karreinen, 2013



Open spacen 4 periaatetta

1. Paikalla ovat juuri oikeat ihmiset – olette innostuneita 
ja valmiita ottamaan vertaisina vastuuta ohjelmasta –
luottakaa siihen!

2. Se mitä tapahtuu meidän tapaamisessa, on se, mitä on 
tarkoitettu tapahtuvan. Jotain muuta kuin se mitä 
odotit voi tapahtua, luovu siis etukäteisodotuksiltasi ja 
ole avoin sille mitä tapahtuu!

3. Se alkaa kun sen aika on. Anna luovuuden virrata ja 
voit yllättyä siitä, mitä yhtäkkiä tapahtuu.

4. Se loppuu kun se loppuu. Jos tuntuu siltä, että aihe on 
tyhjennetty, siirtykää toiseen.

+ Kahden jalan sääntö: Voit liikkua sinne, missä olet eniten 
hyödyksi. Vain palaverin vetäjällä on velvollisuus olla 
loppuun saakka paikalla.



Osallistujien 4 roolia

Kokouksen ehdottaja
• Ehdottaa aiheen, vetää 

kokouksen ja huolehtii että 
muistiinpanot tulee tehtyä

Kokouksen osallistuja
• Oppii itselleen tärkeitä teemoja

Mehiläinen
• Osallistuja, joka lentää 

palaverista toiseen levittämällä 
tietoa

Perhonen 
• Kaunistaa tapahtumaa 

lennellen missä huvittaa



1. Ehdota
keskustelunaihetta

• Kirjoita Jamboardiin, 
https://jamboard.google.com mistä aiheesta
haluat keskustella sekä oma nimesi (Huom! 
Toimit tämän keskustelun muistiinkirjaajana)

• Ehdotetuista valitaan yhteensä 6 teemaa

• Aikaa 15 min



2. Valmis ohjelma
• Koulutuksen järjestäjä kokoaa ehdotukset ohjelmataulukkoon

• Järjestäjä voi yhdistellä samankaltaisia aiheita tai jakaa jonkin
laajan aiheen

• Osallistujien kahvit 30 min



3. Ilmoittaudu • Kirjoita oma nimesi ohjelmataulukkoon niihin kohtiin, joihin 
haluat osallistua (15 min)



4. Keskustele & 
kuuntele
• Keskustelun ehdottaja kertoo lyhyesti miksi hän 

ehdotti aihetta

• Osallistuminen ei edellytä sinulta mitään valmista 
esitystä

• Osallistu keskusteluun jakamalla omia 
kokemuksiasi, ajatuksiasi ja tietojasi aiheesta

• Kuuntele muita

• Kahden jalan sääntö: jos osallistumasi keskustelu 
ei innostakaan, voit milloin tahansa vaihtaa 
ryhmää

• Klo 11.30-12.30 ja 13.15-14.00

TEEMA 1

TEEMA 3

TEEMA 2



5. Yhteinen päätös

• Osallistujat kokoontuvat keskustelemaan
yhdessä. Keskustelussa voidaan kertoa lyhyesti,
mitä on saanut tietää.

• Kokousten muistiinpanot jää Jamboardiin



Lue lisää
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• Holman, P. Tools for Opening Space

• https://openspaceworld.org



Seuraavat Kokko-tapahtumat

• Virtuaalinen vertaislounas7.12.2022 klo 11-13. Ei
erillistä ilmoittautumista, save the date ja 
liity https://oamk.zoom.us/j/67168754486

• Artikkelilukupiirin aloitus 21.11.2022 klo 15-16. 
Ilmoittautuminen:https://forms.gle/W7u1fbVYdzxsk
GuX6

• Tutustu vuoden 2023 tapahtumiin osoitteessa
https://www.kopeyhteiso.fi



Hae vertaisoppijan 
osaamismerkkiä!

https://www.kopeyhteiso.fi

Kehitä omaa osaamistasi joustavasti 
ajasta ja paikasta riippumatta! 
Osaamismerkit ovat motivoiva ja 
pelillistetty tapa oppia. Voit julkaista 
ansaitut merkit esimerkiksi somessa, 
LinkedInissä tai CV:ssä, ja tuoda sitä 
kautta osaamisesi näkyviin.


