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Tilannekuvafoorumien harjoitukset
Alla on listattu kaikki kolmen tilannekuvafoorumin harjoitteet, joita voi hyödyntää
sellaisenaan tai soveltaa alueen tarpeiden mukaan. Teknisesti harjoitteet voi toteuttaa
erilaisilla työkaluilla (esim. Howspace, Mentimeter) sen mukaan, mitä alueella on
käytettävissä. Käsikirjassa luvun 6 fasilitointiohjeessa on kuvattu tarkemmin harjoitusten
hyödyntäminen tilannekuvafoorumeissa. Dokumentti sisältää:
•

Ensimmäisen tilannekuvafoorumin harjoitukset

•

Toisen tilannekuvafoorumin harjoitukset

•

Kolmannen tilannekuvafoorumin harjoitukset

Ensimmäisen tilannekuvafoorumin harjoitteet
Alueemme elinvoima? (Sanapilvi)

Kirjoita tähän yhdellä sanalla: Mikä on tärkein tekijä, joka synnyttää alueemme
elinvoiman?
Alueen vahvuudet ja haasteet (Erilliset sanapilvet)
Seuraavaksi pohdimme millaisia vahvuuksia ja heikkouksia alueellamme on yritysten
toimintamahdollisuuksien kannalta. Jätä ajatuksesi yhdellä tai kahdella sanalla. Voit jättää
myös useamman vastauksen!

A) Kun ajattelet nykytilannetta, millaisia VAHVUUKSIA näet alueen yritysten
toimintamahdollisuuksissa?
B) Kun ajattelet nykytilannetta, millaisia HEIKKOUKSIA näet alueen yritysten
toimintamahdollisuuksissa?
Tulevaisuuden trendejä - mitä mahdollisuuksia ja uhkia näemme?
(Pienryhmäkeskustelu + chat-koonti)
Seuraavaksi keskustelemme pienryhmissä siitä, miten trendit vaikuttavat alueen yritysten
toimintamahdollisuuksiin. Keskustelkaa ensin kahdesta kysymyksestä:
•

Mikä trendikysymyksen vastauksissa on sinusta kiinnostavaa?
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•

Millaisia mahdollisuuksia ja uhkia trendeissä koette olevan yritysten
toimintamahdollisuuksien kannalta?

Kun saatte pienryhmiin aikamerkin on viimeistään aika siirtyä kirjaamaan keskusteluanne
kuvan alta löytyviin chat-kenttiin lyhyesti, mutta kokonaisin lausein. (Alle tai viereen
kannattaa tuoda kuva yrityskyselyn trendivastauksen vastausjakaumasta)

A) Millaisia mahdollisuuksia trendeissä koette olevan yritysten toimintamahdollisuuksien
kannalta?
B) Millaisia uhkia trendeissä koette olevan yritysten toimintamahdollisuuksien
kannalta?

Toisen tilannekuvafoorumin harjoitteet
Tunnistatko esitetystä alueemme? (kysely + chat)

A) Suunnitteluryhmän yhteenveto (kuva yllä) on koostettu edellisen foorumin keskustelujen
pohjalta. Sisältääkö se olennaisen alueeltamme?
Kyllä, täysin; Kyllä, jokseenkin; Ei lainkaan; En osaa sanoa

B) Tähän voit halutessasi perustella vastaustasi sekä kertoa, miten täsmentäisit luonnosta.
Alueen kehittämistyön tilanne ja hankeportfolio (pulssikysely + chat)

A) Mitä mieltä olemme kehittämistyön tilasta? Arvioi alla olevia väitteitä (1-5)
•

Alueella on hyvä kehittämisen kulttuuri.

•

Hankkeita tehdään riittävän laajassa yhteistyössä.

•

Hankkeissa on mukana oikeat tahot.

•

Ideoita, tietoa ja osaamista jaetaan kehittämistyössä avoimesti.

•

Hankkeiden tuottamat lopputuotokset ja opit saadaan vietyä riittävän hyvin
käytäntöön.

B) Ajatuksia alueen kehittämistyöstä
Tähän voit halutessasi perustella vastauksiasi.
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Miten täydentäisimme vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia
tämän päivän keskustelun pohjalta? (pienryhmäkeskustelu + chat-koonti)
Keskustelkaa pienryhmissä siitä, miten esitetyn ja keskustellun pohjalta suunnitteluryhmän
kokoamaa yhteenvetoa tulisi täydentää. Alta löydätte jokaisen osa-alueen osalta
yhteenvedon, sekä chat-kentän, johon voitte kirjata keskusteluanne lyhyesti, mutta
kokonaisin lausein.
Ehtiessänne voitte myös kommentoida tai tykätä muiden ryhmien huomioista. Saatte
ryhmiin aikamerkin, kun on viimeistään aika siirtyä kirjaamaan keskusteluanne.

A) Miten täydentäisit vahvuuksia tämän päivän keskustelun pohjalta?
B) Miten täydentäisit heikkouksia tämän päivän keskustelun pohjalta?
C) Miten täydentäisit mahdollisuuksia tämän päivän keskustelun pohjalta?
D) Miten täydentäisit uhkia tämän päivän keskustelun pohjalta?

Kolmannen foorumin harjoitteet
Mihin aiheeseen sinulla on itsellä eniten annettavaa
pienryhmäkeskusteluissa?
Keskustelemme myöhemmin tänään pienryhmissä näistä teemoista. Tässä voit valita, mihin
aihealueeseen koet itselläsi olevan eniten annettavaa. Muista painaa "lähetä vastaus"
ruksittuasi valintasi.

Suunnitteluryhmän määrittelemä ilmiö 1
Ilmiö 2
Ilmiö 3 jne.
Valitettavasti en pysty osallistumaan pienryhmäkeskusteluihin
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Kuinka keskeisenä pidät seuraavia kysymyksiä yritysten tulevaisuuden
toimintamahdollisuuksien kannalta alueellamme?
Arvioi jokaista aihetta asteikolla 1-5.
1 = Ei tärkeä
2 = Hyvä huomioida
3 = Tärkeä
4 = Todella tärkeä
5 = Kriittinen

Suunnitteluryhmän määrittelemä ilmiö 1
Ilmiö 2
Ilmiö 3 jne.
Teemakeskustelut tunnistetuista ilmiöistä
Jokainen ryhmä keskustelee yhdestä esitetystä aiheesta. Pohtikaa aihetta yritysten
toimintaedellytysten näkökulmasta: Miltä halutunlainen tulevaisuus näyttää? Mitä se
tarkoittaa käytännössä?
Kirjaamisohjeet:

Kirjoittakaa 3–5 tahtolausetta: ”Tahdomme, että …” Kirjoittakaa jokainen tahtolause
erilliseen chat-viestiin.
Kirjoittakaa jokaisen tahtolauseen yhteyteen yksi tai useampi ajatus: ”Tämä tarkoittaa
käytännössä, että… Kirjoittakaa nämä kommenteiksi tahtolauseen yhteyteen "vastaa"painikkeella.
Kirjatkaa käymäänne keskustelua oman teemanne chat-kenttään viimeistään aikamerkin
saatuanne. Chat-kentissä on lisäksi suunnitteluryhmän fokusoivia kysymyksiä tai ajatuksia,
joita kannattaa hyödyntää keskustellessa.

