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Juonneryhmätyöskentely

31.8.2006 klo 13.30 – 17.00
Vetäjät:

Aikataulu to 31.8. klo 13.30 – 17.00

Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min)
Esittäytyminen (45 min)
Vertaisryhmien muodostaminen (20 min)
Kehittämishankkeiden ideoiden täsmentäminen (60 min) 
» Kahvi työskentelyn lomassa n. klo 15.00 – 15.15. Kahvi tarjolla 

Tietotalo 1:n ja 2:n auloissa

Alustavan työsuunnitelman tekeminen ja nimen keksiminen 
ryhmälle (25 min)
Reaktiopapereiden käsittely (40 min)
Juonneryhmätyöskentelyn suunnittelua (10 min)

Juonneryhmätyöskentelyn tavoite
Tukea ja antaa näkökulmia oman 
kehittämishankkeen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen
Koota samantyyppisten hankkeiden parissa 
työskentelevät yhteen ja vaihtamaan kokemuksia.
Kehittämishankkeisiin liittyviä kysymyksiä
käsitellään kirjallisuuden ja osallistujien 
asiantuntemuksen ja omien kokemusten kautta
Tukea portfolion edistymistä

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoite

Tukea osallistujien verkostoitumista muiden yliopistojen 
osallistujien kanssa 
Tukea kehittämishankkeiden yhteistä suunnittelua ja 
toteuttamista 
Tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta työskentelyä ja 
"ohjaajattoman" ryhmän toimintaa
Antaa käytännön kokemuksia tieto- ja 
viestintäteknologisten työkalujen interaktiivisesta käytöstä
Portfolioon liittyvien teemojen pohtiminen ja portfolion 
edistäminen (mm. sisältörakenne)

Esittäytyminen 13.40 – 14.25 (45 min)

Kuka olet, mistä tulet?
Millaisen kehittämishankkeen aiot toteuttaa 
koulutuksen aikana?
» Jaa muille ryhmäläisille seminaariin mukaan 

ottamasi kehittämishankekuvaus

Aikaa 1-2 min / osallistuja

Kriteerit vertaisryhmän valintaan

Vertaisryhmän koko 4 - 6 henkilöä
Muodostetaan juonneryhmien sisältä
Yhteinen kiinnostuksenkohde tai 
samantyyppinen hanke / yhteinen hanke
Toisiaan täydentävä osaaminen
Uusiin ihmisiin tutustuminen
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Ryhmän muodostaminen 14.25 – 14.45 
(20 min)

Nouse seisomaan
Muistele osallistujien esittäytymisiä Orientaatio-
jaksolla ja äskeisen esittelykierroksen aikana
Laita oikea kätesi sen henkilön olkapäälle, jonka 
hanke on omasi kaltainen ja jonka kanssa haluaisit 
tehdä yhteistyötä koulutuksen aikana
Muodostakaa oman valintanne perusteella 4 – 6 
hengen vertaisryhmiä

Esimerkki

Matti

Liisa Tiina

Esko

Olli

Päivi

Kati T

Hannu

Petri

Sirpa
Timo

Teuvo

Kimmo

Hankeideoiden täsmentäminen 
14.45 – 15.45 (60 min)

Tutustukaa vertaisryhmässä toistenne hankkeisiin 
tarkemman esittelyn ja lomakkeen pohjalta
Esittäkää muulle ryhmälle hankkeeseenne liittyvä
yksi avoin kysymys ja pohtikaa ryhmässä siihen 
mahdollisia ratkaisuja tai näkökulmia
Pohtikaa yhdessä, mistä saatte tukea 
hankkeellenne
Mitä yhteistä hankkeissanne on? Miten ne eroavat 
toisistaan? Tehkää hankkeistanne yhteinen 
käsitekartta (mindmap) vertaisryhmän 
työsuunnitelman kääntöpuolelle.

Vertaisryhmän työskentelystä
sopiminen 15.45 – 16.10 (25 min)

Keksikää ryhmällenne nimi 
Etsikää/sopikaa ryhmän jäsenten kehittämishankkeita tukeva yhteinen 
tavoite tai tehtävä koulutuksen ajaksi
Suunnitelkaa toimintanne niin, että se edistää jokaisen ryhmän jäsenen 
kehittämishanketta sekä portfoliotyöskentelyä.
Miettikää, mikä tekee ryhmästänne toimivan ja saa sen pysymään koossa 
vuoden ajan
Sopikaa seuraavan tapaamisen aika ja paikka sekä valitkaa tapaamisen 
kokoonkutsuja
» Optima-oppimisympäristöön perustetaan vko:lla 35 vertaisryhmien käyttöön 

yhteinen työtila
» muut viestintävälineet, kuten esimerkiksi Skype, puhelinneuvottelu, 

videoneuvottelu,
» valtakunnalliset tapahtumat ja seminaarit

Kirjatkaa ryhmänne jäsenten nimet ja yhteystiedot sekä tekemänne 
päätökset ja sopimukset ylös vertaisryhmän työsuunnitelmaan
Toimittakaa työsuunnitelma juonneryhmänne vetäjälle

Vertaisryhmän työsuunnitelma (sopimus)
Vertaisryhmän nimi: ____________________________________________________________________________________________________

Ryhmän jäsenet ja yhteystiedot:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ryhmän jäsenten kehittämishankkeita tukeva yhteinen tavoite tai tehtävä:

Portfolion tarkistuspisteet

Tarkistuspiste 1: lähiseminaari 26.-
27.10.2006
Tarkistuspiste 2: lähiseminaari 11.-
12.1.2007
Palautus viimeistään 15.5.2007
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Reaktiopapereiden käsittely 16.10 –
16.50 (40 min)

Kertokaa vertaisryhmissä, mitkä asiat olivat 
lukemassanne kirjallisuudessa keskeisiä tai 
kiinnostavia (20 min):
» mikä oli artikkelin keskeisin anti/opetus? Mitä kirjasit 

reaktiopaperiisi? Mitkä näkökulmat tuntuivat tärkeiltä
oman kehittämishankkeesi kannalta?

» mitä haluaisitte jakaa artikkeleista muulle ryhmälle -> 
kirjatkaa ylös 3-5 keskeistä näkökulmaa

Nostakaa koko juonteen keskusteluun 
vertaisryhmässänne esille nousseet keskeiset 
kiinnostavat asiat (5 min/ryhmä).

Juonneryhmätyöskentelyn suunnittelua 
16.50 – 17.00 (10 min)

Toiveet, tarpeet ja tavoitteet 
juonneryhmätyöskentelylle?
Nousiko vertaisryhmissä jotakin yhteisiä
asioita esiin?


