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CMADFI2023 - TYÖPAJAT

Method Innoduelin avulla 
koostetut yhteisölliset oivallukset

Aika: 23.1.2023

Paikka: Crazy Town - Jyväskylä

Osallistujat/kohderyhmä: 
CMADFI 2023 osallistujat
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METHOD INNODUELIN TARKOITUS

Kerryttää minkä tahansa yhteisön yhteisöllinen viisaus helppolukuiseen raporttimuotoon dialogia, 
päätöksentekoa, toimenpiteiden laadintaa ja raportointia varten.

 on sosiaalisesti vastuullisempi tapa ottaa erilaiset osallistujat huomioon ja luodaMethod Innoduel

- psykologisesti turvallisempaa ympäristöä

- päätöksentekoon läpinäkyvyyttä

- merkittävää työ- ja kalenteriajan säästöä

- mahdollisuuksia uusien yhteisöllisten rutiinien muodostumiselle

- tiloja ja mahdollisuuksia jatkuvalle oppimiselle ja kehittymiselle

- kaikentyyppisille yhteisö- ja somemanagereille, fasilitoijille, esihenkilöille, työpajan pitäjille ja vaikkapa 
valmentajille mahdollisuus onnistua yhteiskehittämisessä
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METHOD INNODUEL - KOLME TAPAA YHTEISKEHITTÄÄ

SOMEKAMPANJAT: Avaa yhteisöllisen osallistumisen mahdollisuus omissa kanavissasi. Kerää joukkojen viisaus 
kampanjamaisesti ja hyödynnä parviälyn tuloksia yhteisön hyödyksi. Anna ihmisille mahdollisuus nähdä muiden 
tuottamia ajatuksia ja myös jakaa omiaan hyödyntämällä Innoduelin moodia "Collecting and Voting". Twitterissä 
yhteiskehittäminen voi kestää lyhyimmillään alle tunnin. Pisimmät kampanjat voivat kestää pari viikkoa. 

LIVE-TILANNE: Anna ihmisten ensin tuottaa ajatuksia "Collecting"-moodin ollessa päällä. Vaihda moodiksi "Voting" 
ja anna osallistujien punnitsemaan tuotettuja vastauksia Innoduelin parivertailumetodin avulla. Varaa 3-5 minuuttia 
vastausten tuottamiseen per avoin kysymys ja samoin 3-5 minuuttia vastausten parivertailuun per avoin kysymys. 
Älä aikarajoita turhaan, haluathan että myös hitaammat voivat kokea onnistumisen ja saavuttamisen tunnetta. 

MUUTAMAN PÄIVÄN AIKANA: Anna ihmisten ensin tuottaa ajatuksia "Collecting"-moodin ollessa päällä. Vaihda 
moodiksi "Voting" ja anna osallistujien punnitsemaan tuotettuja vastauksia Innoduelin parivertailumetodin avulla. 
Anna 1-3 päivää vastausten tuottamiseen ja samoin 1-3 päivää vastausten parivertailuun. Jos haluat säästää 
aikaasi ja tuottaa laadukasta osallistumisviestintää, hyödynnä Innoduelin materiaalipankista löytyviä 
viestintäpohjia. Aloitetaan tunneilmaston muotoilu jo kutsuviestistä!
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CMADFI 2023 TYÖPAJATYÖSKENTELYN TARKOITUS JA TAVOITE

Kerryttää joukkojen priorisoitu viisaus käyttökelpoiseen raporttimuotoon, hyödynnettäväksi CMADFI2023 -
tapahtuman jälkeen esim. omassa yhteisössä dialogin syötteenä.

Antaa osallistujille mahdollisuus syventää omaa ajattelua ja oivalluksia pedagogisesti suunnitellun 
yhteiskehittämisen kautta.

Antaa yhdenvertaisempi osallistumisen mahdollisuus kaikille työpajaan osallistuneille.
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MITÄ TEIMME?

Työpajatyöskentelyssä oli neljä aihetta. Jokainen osallistuja kävi kaikki aiheet läpi pienryhmätyöskentelyn avulla.

Aiheet olivat:

1. Strategista vai satunnaista somepostailua

2. Ajatuksia ja ideoita sisältökalentereihin

3. Miten mitata sometavoitteita

4. Miten mitata somen vaikuttavuutta

Jokaiselle teemalle oli aikaa 20 min, jonka lopuksi osallistujilla oli vapaaehtoinen mahdollisuus kirjata omia 
oivalluksia Innoduelin alustalle. Innoduelissa esitetty kysymys oli

Minkä oivalluksen haluat jakaa muiden kanssa?

Kun viimeinenkin työpaja oli saatu päätökseen, annettiin jokaiselle mahdollisuus käydä läpi ja arvottaa muiden 
jakamia oivalluksia Innoduelin parivertailumetodia hyödyntäen.

Vapaaehtoisen osallistumisen lopputuloksena muodostui neljä oivallusten listaa, jossa kunkin listan kärjessä oli se 
oivallus, joka oli menestynyt parhaiten työpajan osallistujien suorittamassa parivertailussa. Seuraavalla sivulla on 
koostenelikenttä ja sitä seuraavalla sivulla klikattavat linkit kaikkiin oivalluksiin.
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Jaetut oivallukset - Miten mitata somen 
vaikuttavuutta (n=106)
1. Vaikuttavuus on somen pitkäaikaisempi tulos, jota ei välttämättä 
mitata somessa. Se on ajan kanssa tapahtuva, tavoitteita tuleva muutos.

2. Varma asia on muutos ja siksi kannattaa pitää avoin mieli matkassa, 
eikä lukkiutua operoimaan tietyin toimintamallein -> uudet innovaatiot

3. Eurot, seuraajat, osallistujat. Mittaus ei ole aina helppoa laadullisesti.

Jaetut oivallukset - Miten mitata 
sometavoitteita (n=228)
1. Jokaisen on löydettävä ne itselle hyödylliset mittarit.

2. Mittarin ei aina tarvitse olla numero. Voit mitata myös esimerkiksi 
seuraajasuhteen laatua.

3. Sometavoitteita ei mitata somessa vaan siellä, mihin käyttäjät 
halutaan johdattaa (ostot, mielipiteidet muutokset jne.)

Jaetut oivallukset - Ajatuksia ja ideoita 
sisältökalentereihin (n=274)
1. Sisältökalenterissa kannattaa huomioida asiakasprofiilit ja erilaiset 
ostopolut ja huolehtia, että kaikille tulee sopivaa sisältöä.

2. Sisältökalenteri voi olla hyvin simppeli ja silti toimiva. Eri teemat auttaa 
luomaan jatkuvaa sisältöä.

3. Sisältöjen kierrättäminen kunniaan! Toisto on tehokasta. Samat 
sisältökonseptit häpemättä hyötykäyttöön. Variaatioita löytyy 
loputtomasti.

Jaetut oivallukset - Strategista vai satunnaista 
somepostailua (n=283)
1. Iso kuvassa pitää olla strategista viestintää, mutta päiväkohtainen 
päivitys tuo lähestyttävyyttä. Spontaanit postauksetkin vievät aikaa.

2. Pitää olla molempia. Strateginen somesuunnitelma on hyvä pohja, 
mutta myös satunnaisuudelle pitää jättää tilaa.

3. Suunnitelmallisuus antaa hyvän pohjan, mutta liikkumavara tuo 
hetkellisyyttä ja elävyyttä someen.

OIVALLUSTEN PRIORISOITU KOOSTESIVU
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LINKIT TULOKSIIN

Jaetut oivallukset - Strategista vai satunnaista somepostailua
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=ced6bf83-7eeb-46dc-a72d-b0218af446c0

Jaetut oivallukset - Ajatuksia ja ideoita sisältökalentereihin
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=f105d749-072c-48d3-8704-2f8104871fb4

Jaetut oivallukset - Miten mitata sometavoitteita
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=8eb10032-93c0-43dd-84eb-39558cb501bc

Jaetut oivallukset - Miten mitata somen vaikuttavuutta
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=56c20179-927d-49d2-955a-f8632d84710d

https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=ced6bf83-7eeb-46dc-a72d-b0218af446c0
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=f105d749-072c-48d3-8704-2f8104871fb4
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=8eb10032-93c0-43dd-84eb-39558cb501bc
https://app.innoduel.com/admin-app/#/report/public?id=56c20179-927d-49d2-955a-f8632d84710d
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INNODUEL - PALVELUKSESSANNE

Kiinnostuitko sosiaalisesti vastuullisemmasta tavasta osallistaa yhteisöjä?

Ota yhteyttä!

Jussi Simolin, Innoduelin toimari, pedagogi, sosiaalisesti vastuullisemman yhteiskehittämisen ja johtamisen 
asiantuntija

040 747 1793

jussi.simolin@innoduel.com

www.innoduel.com / www.innoduel.fi / www.innoduel.com/fi/vastuullisuus
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