
Vieraanvaraisuus sinun 
yhteisössäsi!



• Pidä mikkisi suljettuna silloin kun et ole äänessä.  

• Chatin kautta voit koko tapaamisen ajan reagoida toisten sanomisiin, kannustaa, 
peukuttaa, kysyä tai pyytää puheenvuoroa. Kerro myös chatin kautta, jos poistut ennen 
lopetusta.

• Toista nimesi kun alat puhumaan ja käytä videota, kun puhut.  

• Ole kärsivällinen; jos teknisiä vaikeuksia ilmenee, kerro niistä chatin kautta.

• Tapaamisen aikana tullaan jakautumaan ryhmiin. Odota, että sinut siirretään ryhmääsi, 
ja ryhmäosuuden päätyttyä host siirtää sinut yhteiseen keskusteluun.

• Venyttely ja liiku tauon aikana, etätapaamiset ovat melko intensiivistä kamaa –
varsinkin näin osaavalla joukolla! ☺

• Tee muistiinpanoja sinua puhuttelevista asioista, suosittelemme kynää ja paperia. ☺
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TEHDÄÄS NÄIN



VIRITTÄYTYMINEN

• 3 hengen ryhmissä tutustuminen

• Sanapilvipaja: Mitä vieraanvaraisuus on sinulle?

EKA ”LUENTO” JA RYHMÄKESKUSTELU: VIERAANVARAISEN YHTEISÖN 3 TUKIPILARIA

• Huokoisuus ja kokeilukulttuuri, asenteet ja käytös, mahdollistajat ja rakentajat

10.20.-10.30. TAUKO

TOKA ”LUENTO” JA RYHMÄKESKUSTELU: VIERAANVARAISEN YHTEISÖN 3 TUKIPILARIA

• Johtaminen, ammattitaito ja tunteet, toivo

YHTEENVETO, KYSYMYKSIÄ, YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET JA LOPETUS

Päivän aikataulu, 9.15-11.15



Keitä me olemme, mikä
on Kanssala ja miksi
vieraanvaraisuus?
Kanssala on helsinkiläisen kansalaistoiminnan kiihdyttämö, joka 
tuo kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa lähemmäksi 
helsinkiläisten arkea. Kavennamme ihmisten ja yhteisöjen 
välisiä etäisyyksiä, ja yhdistämme uusia vapaaehtoisia Helsingin 
yhteisöihin. 

Haluamme, että jokainen Helsingissä asuva tai oleskeleva voi 
löytää itselleen merkityksellistä tekemistä vapaaehtoisena, 
vertaisena tai aktiivina. Vieraanvaraiset yhteisöt 
mahdollistavat olemassaolomme.



Tutustuminen
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• Kolmen hengen ryhmissä

• Keitä me olemme, mistä tulemme ja miksi
olemme täällä tänään?

• Aikaa 10 minuuttia



Mitä vieraanvaraisuus 
on sinulle -
sanapilviharjoitus

• Mitä vieraanvaraisuus tarkoittaa
sinulle?

• Mene osoitteeseen menti.com ja 
näppäile koodi 99 79 49

• Voit vastata kolme asiaa
kysymykseen
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Miten me olemme
hahmottaneet

vieraanvaraisuutta?
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Keskustelua 
ryhmissä

• Miten nämä asiat toteutuvat teidän yhteisössänne?

• Miten haluaisitte niiden toteutuvan?

11



TAUKO
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Keskustelua 
ryhmissä

• Miten nämä asiat toteutuvat teidän yhteisössänne?

• Miten haluaisitte niiden toteutuvan?
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Lopuksi

• Mene osoitteeseen
menti.com ja näppäile
koodi 99 79 49

• Vastaa kysymykseen: 
Miten sovellan
webinaarin ajatuksia
omaan toimintaan ja 
mistä lähden liikkeelle?
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Mistä näitä saa lisää –
materiaalien esittely

Lataa matskut täältä:

http://kanssala.fi/aineistopankki

• Rohkaisukirja

• Julisteita ja korttikuvia vieraanvaraisuudesta

PS. Kuvia saa jakaa somessa! Käytäthän
hashtageja #vieraanvarainenyhteisö #kanssala
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http://kanssala.fi/aineistopankki


Yhteistyömahdollisuuksia Kanssalan kanssa:
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TAPAHTUMAT VAPAAEHTOISIA TEILLE SEURAA MEITÄ 

SOMESSA



Kiitos!

Saara Simonen, Joonas Timonen ja Aleksina Tikkinen

kanssala.fi | info@kanssala.fi 


