
Mistä on kyse? 
Energiapioneerien After Work on verkostoitumistapahtuma, 
jossa uuden energian pioneerit ja toimijat pääsevät jakamaan 
oppeja kokeiluissa kohdatuista epäonnistumisista ja haasteista 
rennossa ilmapiirissä. Kannustamalla energiakokeilijoita ja 
pilottien tekijöitä jakamaan onnistumisten lisäksi 
epäonnistumisia voidaan paikantaa osaamistarpeita ja edistää 
kokeilijoiden kollektiivista oppimista ja yhteistoimintaa – ja 
sitä kautta energiamurrosta.

Tarvitaan turvallisia tiloja 
epäonnistumisten jakamiselle   
Uudenlaisiin kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä kokeiluja ja 
pilotteja toteutetaan Suomessa jo innokkaasti. Jotta ei 
keksittäisi pyörää uudelleen, olisi kuitenkin tärkeää, että 
kokeiluista saadut arvokkaat opit – niin onnistumiset kuin 
takapakit – leviäisivät tehokkaammin kokeilijoiden kesken ja 
myös tärkeille sidosryhmille. Paikallisissa kokeiluissa 
tapahtuvalla oppimisella on tunnistettu rooli uusien 
teknologioiden leviämisen prosessissa.

Kokeilujen onnistumisista puhutaan paljon, mutta ei-niin-
putkeen menneet sattumukset jäävät helposti käsittelemättä ja 
jakamatta, esimerkiksi selviytymisharhan* vuoksi. Se hidastaa 
innovointia ja oppimista. Pieleen menneet kokeilut eivät usein 
sitouta tai innosta, mutta ne opettavat. Toisaalta kun tunnelma 

1. Suunnittele 

Varaa n. 1-2 kk etukäteen sopiva tila 
(esim. ravintolan kabinetti), valitse 
päivä, ja etsi sopivat alustajat. Valitse 
tapahtumalle teema (esim. 
aurinkoenergia, yhteiskehittäminen 
tms.) ja aloita markkinointi ajoissa. 
Tarjoilut on helpompi suunnitella jos 
ilmoittautumiset pyytää etukäteen. 
Ihanteelliseksi osallistujamääräksi 
on koettu n. 25-30 henkilöä. Mikäli 
osallistujien jakamat opit halutaan 
dokumentoida, värvää kirjurit esim. 
paikallisista opiskelijoista. Varaa 
yhteensä noin 25-40 tuntia työaikaa 
tapahtuman suunnittelulle ja 
toteutukselle.

2. Toteuta 

Pyri luomaan rento tunnelma, jossa 
ikävistäkin kokemuksista 
uskalletaan puhua. Ohjeista ihmiset 
istumaan pöytäryhmiin niin, että 
keskenään tutut ovat eri pöydissä. 
Huolehdi, että keskusteluosiolle jää 
riittävästi aikaa, ja ettei alustukset 
paisu. Mikäli opit ja kommellukset 
dokumentoidaan, se tehdään 
yleisellä tasolla, anonyymisti. Jos 
open mic -osuuteen ei ole 
vapaaehtoisia, voi sulavasti jatkaa 
yhteiskeskusteluosioon pyytämällä 
pöytäryhmiä jakamaan oppeja.

3. Viimeistele 

Dokumentoidut opit jaetaan 
jälkikäteen osallistujille (google 
slides on kätevä, sillä online- 
dokumenttia voi helposti muokata 
kuka tahansa) ja mahdollisille muille 
olennaisille sidosryhmille. Ota 
opiksi annetusta palautteesta. 

ENERGIAPIONEERIEN 
AFTER WORK 

Pikaohje tapahtuman järjestäjälle



on sopiva, voi epäonnistumisten jakaminen myös vapauttaa ja 
voimaannuttaa.

Tapahtuman tavoitteet 
• Ilmasto- ja energiakokeilijoiden keskinäisen verkoston 

synnyttäminen & tukeminen 

• Vertaisoppiminen: esim. mitä taitoja tarvitaan uusien 
teknologioiden käyttöönotossa, mitä tukitoimintoja uudesta 
järjestelmästä puuttuu, mitä arvaamattomia seurauksia 
uusilla teknologioilla voi olla, jne.

• Kokeilukulttuurin levittäminen; kokeilemiseen rohkaisu, 
epäonnistumisten ja epävarmuuden hyväksyminen

• Innovaatioiden ja energiamurroksen vauhdittaminen

Do’s 
•Luo avoin ilmapiiri: valitse esim. 
rento ravintola; sopivat tarjoilut 
(esim. olut & pizza) sekä 
mahdollisesti hämärä valaistus ja 
hiljaista taustamusiikkia. Ilmapiiri on 
tärkeä, jotta syntyisi keskustelua 
vaikeammistakin aiheista.

• Valitse ja ohjeista sopivat 
”esilaulajat”, jotka omilla, ehkä 
hauskoillakin tarinoillaan vapauttavat 
tunnelmaa. Hyväksi havaittuja 
puhujia: Janne Käpylehto, Karoliina 
Auvinen, Eva Heiskanen, Marko 
Ylinen, Tapio Tuomi, Raimo Lovio…

• Anna tilaa keskustelulle. Sopiva 
pöytäryhmäkoko n. 5-7 henkeä, jotta 
kokemuksia helpompi jakaa.

• Ongelmista ratkaisuihin. 
Epäonnistumisten ja haasteiden 
jakamisesta kohti oppimista ja 
innostumista.

• Ihmisten törmäyttäminen. Kutsu 
osallistujia eri taustoista: 
energiaratkaisujen käyttäjiä, 
kehittäjiä, tutkijoita, 
lupaviranomaisia, opiskelijoita jne. 
Ota huomioon tapahtuman teema. 
Voi olla hyödyllistä myös kutsua sekä 
vanhempaa (viisasta) että nuorta 
(innokasta) väkeä.

MALLIOHJELMA
klo 16–16:15
10–15 min

Tarjoilut, vapaata seurustelua, pöytäryhmiin 
asettautuminen

16:15–16:25
5–10min

Tervetuloa &  miksi epäonnistumisista 
puhutaan? 

16:25–16:45 
15–20 min

Kannustavat avauspuheenvuorot (1–2 kpl) 
kokeneilta energiapioneereilta 
(epäonnistumisten ja haasteiden jakaminen) 

16:45–17:15
n. 30 min

Ryhmäkeskustelu, osa 1: Millaisia 
epäonnistumisia on kohdattu ja mitä niistä on 
opittu? (ks. kysymyskortit 1–3)

17:20–17:40 
n. 20 min

Ryhmäkeskustelut, osa 2: Miten oppeja on 
hyödynnetty ja miten niitä voisi levittää? (ks. 
kysymyskortit 4–5)

17:40–17:50
5-15 min 

(Open mic: vapaaehtoiset jakavat keskusteltuja 
mokia)

17:50–18:05
n. 15 min

Yhteiskeskustelu: Tärkeimmät opit & niiden 
levitys (ja/tai ratkaisemattomien haasteiden 
koonti)

18:05–18:10
5 min

Yhteenveto & palautteen keruu (+mahdollinen 
jatkosta sopiminen)

18:10–18:30
15 min tai 
enemmän

Vapaata seurustelua ja verkostoitumista

(TAUKO, n. 5 min)

Maybe dont’s 
• Fasilitoijan itse ei välttämättä kannata 

olla energiapioneeri tai -kokeilija, vaan 
jokin puolueeton taho.

• Voi olla haastava (muttei mahdoton) 
toteuttaa, jos osallistujat eivät miellä 
itseään kehittäjiksi / kokeilijoiksi, tai 
jos he ovat kilpailijoita tai muuten 
asetettu vastakkain.

2 – 3 h

*Selviytymisharha 

= Kognitiivinen vinouma, jossa 
keskitytään ihmisiin tai asioihin, 
jotka selviytyvät jostakin 
valintaprosessista ja sivuutetaan ne, 
jotka eivät selviydy. Johtuu siitä, että 
jälkimmäiset jäävät usein 
näkymättömiin. Voi johtaa 
vääristyneisiin johtopäätöksiin ja 
ylioptimistisiin uskomuksiin. 
Esimerkki harhasta: kuka tahansa 
voi saavuttaa suuria asioita, jos vain 
on kykyä ja näkee tarpeeksi vaivaa. 


