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Harjoituksen tavoite 

Learning Caféssa työskennellään ja opitaan yhdessä pienissä pöytäryhmissä. 
Ryhmissä jaetaan kokemuksia ja ideoita, luodaan uutta tietoa ja kyseenalaistetaan 
itsestäänselvyyksiä rakentavassa hengessä. Tavoitteena on ratkaisujen etsiminen hankaliinkin 
kysymyksiin. 
 

Harjoituksen suoritustapa ja osallistujien määrä 

Suoritustapa  tilassa, jossa on riittävästi tilaa pöydillä kirjoittamiseen ja 
ryhmätyöskentelyyn 

 
Osallistujien määrä  8 tai enemmän 
 

Toimintaohje 

Osallistujista muodostetaan noin 4-5 henkilön pöytäseurueita. Jokaiselle pöydälle valitaan isäntä tai 
emäntä. Isäntä/emäntä voidaan nimetä myös ennen tilaisuuden alkamista. Isäntä/emäntä toimii 
pöydässä keskustelujen vauhdittajana, tekee muistiinpanoja ja laatii keskustelusta yhteenvedon.  
 
Pöytäkeskustelut käydään annetusta aiheesta tai kysymyksistä. Jokaisessa pöydässä on oma 
aiheensa. Aiheita voivat olla esim. Miten työhyvinvointia parannetaan? Millainen on viihtyisä koulu? 
Miten parannamme ryhmämme yhteishenkeä? 
 
Osallistujat kirjoittavat ja piirtävät pöytäliinoihin kaikki yhdessä. Jokainen voi hahmotella ajatuksiaan 
pöytäliinaan. Toisten ajatuksia voi liittää ja yhdistellä. Kenenkään ajatuksia ei arvioida. 
 
Pöytäryhmiä vaihdetaan siten, että kaikki osallistujat käyvät keskustelun kaikista eri aiheista. 
Isäntä/emäntä ei vaihda pöytää. Keskusteluaikaa on noin 20 - 30 minuuttia/pöytä. Uuden ryhmän 

 Harjoitettavat osa-alueet 

 Osaaminen 

 Itsemääräämisoikeus                

 Vaikuttavuus 

X Merkityksen kokeminen              

 Myönteinen minäkuva 

X Yhteisöllisyys 



 Harjoituksia  2 (2) 
 Mun reitti   
 
    

 

 
 

 
    
    
 

saapuessa pöytään isäntä/emäntä kertoo lyhyen yhteenvedon edellisen ryhmän keskustelusta ja sen 
jälkeen uusi ryhmä aloittaa työskentelyn pöydän aiheesta. 
 
 

Harjoituksen vaiheet ja ajoitus 

Ohjeiden antaminen        5 minuuttia                                      
Harjoituksen toteutus      60 minuuttia                
Keskustelu ja arviointi   15 minuuttia                                       

 
 Yhteensä  1 tunti 20 minuuttia                                      
 

Tarvikkeet 

Valkoisia kertakäyttöpöytäliinoja tai fläppipapereita. Jokaiselle osallistujalle tussi. Halutessanne 
kahvi/tee tai virvoketarjoilu. 
 

Harjoituksen tulos ja kokemuksen hyödyntäminen 

 
Lopuksi keskustelujen tulokset puretaan. Jokaisen pöydän isäntä/emäntä tekee keskustelun 
yhteenvedon parilla lauseella koko osallistujajoukolle. Mikäli aikaa riittää, pöytien tuotokset voidaan 
asettaa seinälle kaikkien nähtäväksi. 
 
Pöytäliinoihin tuotettu materiaali ja yhteenvedot koostetaan muistioksi. Yhdessä sovitaan miten 
keskustelujen aiheita työstetään jatkossa ja milloin aiheeseen palataan. 
 
 

Lähteet: Opitaan ja työskennellään yhdessä. Learning café. Hakupäivä 17.11.2009. 

http://www.leonardodavinci.fi/events2000-2006/tapahtumat/levitys010905/learning_cafe_suurla.pdf 

The World café presents… A quick reference guide for putting conversations to work…. 
Hakupäivä 17.11.2009. 

http://www.theworldcafe.com/articles/cafetogo.pdf 

 

Harjoituksen tekijä: Kirsi Mäntykivi, Ammattiopisto Luovi   
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