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 Länsi- ja Sisä-Suomi 11.12.2018   
 Opetus- ja kulttuuritoimi  
    

 

LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
Postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa 

puh. 0295 018 450 
kirjaamo.lansi@avi.fi 
www.avi.fi/lansi 

Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35 
 

Jyväskylän toimipaikka 
Cygnaeuksenkatu 1 
 

Tampereen toimipaikka 
Yliopistonkatu 38 
 

 

Ohjaa menestyksekkäästi syvällisiä ja suuria keskusteluja 
-fasilitointivalmennus 

 
 

Eikö keskustelu lähde kulkemaan? Ovatko tilaisuuksiin osallistujat tai oppijat tuppisuita 

tuijottajia? Fasilitointi on tapa johtaa ja organisoida yhteistoimintaa ja saada ryhmässä 

tapahtuvat prosessit luistamaan. Tässä kahden päivän valmennuspaketissa tutustutaan 

fasilitoinnin perusmenetelmiin, fasilitaattorin rooliin ja tehtäviin sekä kannustavan ja 

keskustelevan ilmapiirin luomiseen. Erityisesti toisena päivänä tarkastellaan suurempien 

ryhmien hallintaa, ja harjoitellaan menetelmäosaamista erilaisten keskustelujen toteuttamista 

varten.  

 

Valmennus soveltuu niin kirjastojen keskustelutilaisuuksiin ja toiminnan kehittämiseen kuin 

opetustilanteiden haltuunottoon, osallisuuden lisäämiseen ja ryhmätyöskentelyn 

voimauttamiseen. Valmennus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. 

 

Valmennuksen toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Osana Oy:n 

ja Lari Karreisen kanssa. 

 
 
Aika   23.-24.1.2019 klo 9.00 – 16.00 
 
Paikka   Tampereen pääkirjasto Metso, Kuusi-sali (pohjakerros) 
   Pirkankatu 2, 33101 Tampere 
 
Kohderyhmä  Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti yleisten kirjastojen sekä  

perusopetuksen henkilöstölle 
 

Hinnat   Osallistumismaksuton, osallistujat huolehtivat muista kuluista. 
 
Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 11.1.2019. Ilmoittautumislinkki: 
   https://link.webropolsurveys.com/S/5247CAA5CEAA3AC6  
 
Lisätiedot  Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, Länsi- ja Sisä-Suomen  

aluehallintovirasto, mika.mustikkamaki(at)avi.fi, 029 501 8843. 
 
 

 
Tervetuloa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/5247CAA5CEAA3AC6
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Ohjelma 
 
 
 
 
 
 

 

• Miten fasilitoinnilla luodaan osallistumista kannustava ja turvallinen 
keskusteluilmapiiri? 

• Fasilitaattorin rooli ja tehtävät 

• Perusmenetelmät ja kokonaisvaltainen fasilitointi 

• Kysymysten käyttö ja keskustelun vaiheet, avaavat, ymmärrystä tuovat ja päätöksiä 
tekevät keskustelut 

• Tiimikokousten työkalupakki 
 
 
 
 
 

 

• Suurten ryhmien työskentelyn suunnittelu 

• Vaikeat tilanteet, erilaiset mielipiteet, vahvat tunteet ja niiden käsittely 

• Harjoiteltavia menetelmiä, mm. akvaariokeskustelu, vaihtoehtoinen tapa toteuttaa 
paneelikeskustelu, (deliberatiivinen) world cafe, joka sopii hyvin avoimiin 
kansalaiskeskusteluihin 

 
 
 
 
Päivien ohjelmaan sisältyy omakustanteinen lounas sekä AVI:n tarjoamat aamu- ja 
iltapäiväkahvit/-teet. 

I PÄIVÄ: Neljä perusaskelta 
 

II PÄIVÄ: Suuret ryhmät ja kiperät tilanteet 
 


