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Mahtavaa, että olet mukana järjestämässä signaalistudiota!  
Tässä vinkkejä tilaisuuden järjestämiseksi. 

 

Ennen tilaisuutta 
Muista ilmoittautua signaalistudion järjestäjäksi, ellet ole sitä jo tehnyt. Ilmoittautuminen ja 
kaikki materiaalit löydät signaalistudioiden sivulta: 
https://www.sitra.fi/tapahtumat/signaalistudio/. Selvitys ja heikot signaalit -visa julkaistaan 
3.1.2022 alkavalla viikolla.  

Lataa materiaalit valmiiksi ja käy ne läpi. Valitse juuri teille sopiva harjoitus (vaihtoehdot 
alla) ja hahmottele tilaisuuden ohjelma. 

Jos pidät signaalistudion live-tapahtumana, järjestele tapahtumatila sellaiseksi, että siellä on 
mukava keskustella. Muista huomioida koronapandemiaan liittyvät suositukset ja 
rajoitukset. Verkkotilaisuutta varten on hyvä testata järjestelmä etukäteen. 

 

Askel 1: Katsokaa yhdessä verkkolähetys 
Linkki verkkolähetykseen löytyy tapahtumasivulta: https://www.sitra.fi/tapahtumat/heikot-
signaalit-2022-julkistustilaisuus/. Verkkolähetyksestä tulee myös tallenne tapahtumasivulle 
tilaisuuden jälkeen. 

 

Askel 2: Heikot signaalit -visa 
Jotta kaikki virittyvät ajattelemaan yllättävämpiä asioita, voi verkkolähetyksen jälkeen pitää 
heikot signaalit -visan. Löydät sen signaalistudioiden sivulta 3.1.2022 alkavalla viikolla: 
https://www.sitra.fi/tapahtumat/signaalistudio/.  
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Askel 3: Käykää läpi yhteiset pelisäännöt keskusteluihin 
Heikkoja signaaleja käsitellessä nousee helposti esiin asioita, joita emme ole tottuneet 
käsittelemään. Siksi on tärkeää vaalia sallivaa luottamuksen ilmapiiriä. Tässä syksyn 2021 
työpajaprosessissa hyväksi havaitsemamme työskentelyohjeet. Voitte muokata niistä juuri 
teidän signaalistudioonne sopivat (kalvo 3): 

• Ole ystävällinen. Kuuntele ja kunnioita muiden näkemyksiä. 
• Liity keskusteluun sellaisena kuin haluat. Tässä keskustelussa ei tarvitse edustaa 

organisaatiota.  
• Saat jakaa kokemuksiasi keskustelusta jälkikäteen, mutta älä viittaa kehenkään 

muuhun henkilöön ilman lupaa.  
• Jos tuntuu, ettei halua käsitellä jotakin aihetta, on aina sallittua poistua 

keskustelusta. 
• Tulevaisuuden peloista ja huolista saa puhua. Yrittäkää kuitenkin myös suhtautua 

tulevaisuuteen rohkeudella: mitä kiinnostavaa tai vapauttavaa tulevaisuuksiin voi 
liittyä? 

 

Askel 4: Valitkaa jokin seuraavista harjoituksista 
Olemme valinneet kolme vaihtoehtoa signaalistudion keskustelun tueksi. Voitte valita näistä 
yhden, kaikki tai keskustella heikoista signaaleista juuri teille sopivalla tavalla. 

 

Sensebreaking – ajattelun avartaminen 

Tämä on oiva harjoitus, jos haluatte keskittyä katveeseen jäävien teemojen tunnistamiseen. 
Aloittakaa kirjoittamalla kymmenen minuutin aikana mahdollisimman monta vastausta 
seuraaviin kysymyksiin (kalvo 4): 

• Tabut: Mikä on kiellettyä? Mistä ei osata luopua? Mikä on vaikeaa ja miksi? 
• Tuttujen asioiden uudet piirteet: Mitkä ovat keskeisiä teemoja aiheeseen liittyen 

ja mistä niihin liittyen ei keskustella? 
• Samaan aikaan muualla: Mikä on normaalia tai nousemassa jossain muualla, 

mikä ei missään nimessä voisi tapahtua Suomessa, omalla asuinalueella tai omalla 
alalla? 

• Outolinnut: Mitä uutta tai yllättävää on noussut esiin, josta ei oikein tiedetä mikä 
se on? Mikä ei sovi kuvaan? 

• Jotain hyvää: Mikä antaa toivoa? 

Jakakaa ideoinnin jälkeen, millaisia asioita nousi esille ja keskustelkaa niistä. Löytyykö niistä 
jotain yhteisiä teemoja, joihin kannattaisi syventyä jatkokeskustelussa?  

 

 

 

Tarinointi 



Tarinoiden kautta päästään kiinni siihen, millaiselta erilaisissa tulevaisuuksissa tuntuu, mikä 
niissä on hyvää ja mikä huonoa. Näin päästään kiinni myös siitä, mikä meille on tärkeää ja 
millaisen tulevaisuuden oikeastaan haluammekaan. 

Tässä ohjeet tulevaisuustarinoista keskustelemiseen (kalvo 5) 

• Valitkaa jokin heikot signaalit selvityksen tarinoista ja lukekaa se ääneen. Tarinat 
löydätte ”Mitä jos...” otsikoiden alta. 

• Eläytykää ja keskustelkaa: Miltä tarinan hahmoista tuntuu? Miksi? 
• Kuvitelkaa: Miten tarina voisi jatkua? Keksikää erilaisia suuntia tarinalle ja 

miettikää, mitä tunteita niihin voisi liittyä. 
• Miettikää lopuksi, mitä tarinasta voisi ottaa opiksi nykyhetkessä? Mikä olisi jokin 

asia, minkä voisi tehdä saman tien, jotta olisi varautuneempi tarinassa kuvattuun 
tulevaisuuteen tai saisi sitä edistettyä tai estettyä? 

 

Vapaa keskustelu 

Voitte hyvin myös käydä yleistä keskustelua siitä, millaisia ajatuksia verkkolähetys ja selvitys 
herättivät. Tässä muutama ehdotus keskustelun teemoiksi (kalvot 6-8): 

- Yllätyksellisyys. Mikä tuntui yllättävältä ja miksi? Mikä tuntui hyvin tutulta ja 
olisiko siitä löydettävissä jotain uusia piirteitä? 

- Toivottavuus. Mikä tuntui erityisen toivottavalta ja mikä siinä on toivottavaa? Entä 
mikä tuntui uhkaavalta tai pelottavalta? Miten vahvistaa toivottavia asioita ja 
varautua uhkaaviin? 

- Omat havainnot. Mitä jäi esitetyn ulkopuolelle? Mitä yllättävää olet havainnut, 
mitä ei mainittu? Millaisia vaikutuksia sillä voisi olla? 

 

Askel 5: Jakakaa oivalluksenne muille 
Tulevaisuustieto on parhaimmillaan jaettuna. Siksi olisi hienoa, jos voitte jakaa 
keskusteluista nousseita näkemyksiä, jatkotarinoita tai vaikkapa toivon signaaleita muillekin 
esimerkiksi Twitterissä, Facebookissa tapahtuman seinällä, LinkedInissä tai Instagramissa. 
Kun sometat keskustelustasi, niin käytäthän hashtagia #heikotsignaalit 
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