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Puhutaan opettajatiimistä ja opiskelija tiimistä. Pelko että tämä 
menee kuitenkin yksilötekemiseen. Ryhmä jonka kohtaa on 27 
oppilasta, tarvitaan parempia ryhmätyömenetelmiä. Pitää sanoa vielä se, odotamme teiltä 

hyviä ideoita, valmentajat

Mua ahistaa, ku olen neljässä eri 
tiimissä opettajana, mikä soppa 
tästä tulee.

Odotan itselleni rauhallisemman 
mielen, kyllä uskon että tämä 
tässä selkeytyy.

Minulla on 76 tunnin tyhjiö, 

mikä pitää täyttää!



Kiva olla täällä teidän kaikkien mukavien ihmisten 
kanssa, ihanko tulisi omaan perheeseen. On vapautta ja mennään kohti tuntematonta!

En ole yhtään stressaantunut 
mutta jännittynyt.

Kun on itse tehnyt niin muistaa!

Takoja haluaa työkaluja!







LEARNING CAFE-MENETELMÄ

Perustiedot

 Learning Cafe on työskentelymenetelmä, jossa on 
tavoitteena oppia yhdessä. Perusajatuksena on, että 
työskentely tapahtuu dialogisesti siten, että jokainen 
osallistuja voi tuoda esiin omat ajatuksensa. 
Oleellista on myös ideoiden tuottaminen ryhmissä ja 
niitä yhdessä reflektoiden sekä ideoiden edelleen 
kehittäminen.

 Learning Cafe on suomennettu esimerkiksi 
oppimiskahvilaksi. Menetelmän keskeisenä 
ajatuksena onkin, että sen avulla voidaan jakaa 
kokemuksia, luodaan uutta tietoa ja rakennetaan 
yhteistä näkemystä.

 Learning Cafe on työskentelymenetelmä, jonka avulla 
suurikokoinenkin ryhmä saadaan toimimaan ja 
yhdessä kehittämään sekä kehittymään. Tämä 
onnistuu aktivoimalla pienryhmiä. Kun ihmiset jakavat ajatuksiaan pöydissä, 

yhteinen, kaiken kattava, taianomainen oivallus 
kurkkii nurkan takana!



Työskentelytapa 

 Työskentely tapahtuu Learning Cafessa pienissä ryhmissä (yleensä neljä–viisi 
henkilöä/ryhmä) niin kutsutuissa kahvilapöydissä. 

 Työskentelyn aluksi osallistujat jakautuvat näihin kahvilapöytiin. Kussakin 
kahvilapöydässä on oma teema, josta keskustelua käydään. Learning Cafen 
ideaan kuuluu, että jokaisessa pöydässä on puheenjohtaja (isäntä/emäntä), 
jonka tehtävänä on pitää yllä keskustelua ja olla apuna tarvittaessa kun 
asioita kirjataan ylös keskustelusta.  

 Pöydässä on pöytäliinana esim. fläppipaperi, joka toimii 
muistiinpanovälineenä. Muistiinpanot voivat olla sanallisia, erilaisia ideoita, 
mutta ne voivat olla myös kuvia tms. On tarkoitus, että jokainen osallistuja 
voi kirjoittaa vapaasti ajatuksiaan ja keskustelun aiheita.

 Joskus pöytäliinaan kirjoitetaan vain yksi iso otsikko, jota pöytäkunnassa 
lähdetään keskustelemaan auki. Joskus taas pöytäliina halutaan jo valmiiksi 
jakaa täsmällisiin aihealueisiin ja jakaa esimerkiksi kahteen eri alueeseen, 
joissa lähestytään teemaa eri näkökulmista. Keskusteluaikaa yhdessä 
kahvilapöydässä on noin 10-20 minuuttia. Ajanottajan tehtävänä on antaa 
merkki keskusteluajan päättymisestä. Ajan päättymisen jälkeen osallistujat 
vaihtavat toiseen kahvilapöytään, mutta jättävät pöytäliinan, eli tekemänsä 
muistiinpanot paikalleen.

 Kokemusten jakoa

 Yhdistele ideoita

Leiki, piirtele, tee 
yhteenvetoja!



 Pöydän isäntä/emäntä jää pöytään, sillä hänen tehtävänään on kertoa
pöytään tulevalle uudelle ryhmälle mihin edellisen ryhmän keskustelu 
on päättynyt ja mistä aiheista ryhmässä keskusteltiin. 

 Uusi ryhmä jatkaa keskustelunsa siitä, mihin edellinen ryhmä on sen 
lopettanut. Ryhmien kokoonpanoa voidaan vaihdella myös siten, että 
osa ryhmän jäsenistä jää samaan pöytään ja osa jäsenistä vaihtaa 
uuteen kahvilapöytään. Näin pöytää vaihtavat henkilöt vievät mukanaan 
edellisestä pöydästä hankitut ideat uuteen keskusteluun reflektoitavaksi.

 Learning Cafelle varatusta ajasta riippuen jokainen ehtii käymään 
useammassa kahvilapöydässä. Maksimiaika pöytäkeskustelulle on 1,5 
tuntia. 

 Keskustelun päätyttyä ryhmiä pyydetään tiivistämään keskustelunsa 
tulokset muutamaan keskeiseen näkökulmaan. Kahvilapöytien isäntä tai 
emäntä voi myös tehdä yhteenvedon kaikista pöydässä käydyistä 
keskusteluista. Näin saadaan esiin prosessi, joka on syntynyt 
keskustelujen aikana. Tämän yhteenvedon aikana kaikilla keskusteluun 
osallistuneilla on vielä mahdollisuus kommentoida sekä eri 
kahvilapöytien prosesseja että niiden tuotoksia.





Ne oli niin hyvät ne vanhat pohjat!

Ajopuuteoria: Katotaan mitä 
tapahtuu kun törmätään.






















