
 

 

 

Tulevaisuuspolku -pienryhmä syksy 2021 
 

Olisiko Rural Future -tulevaisuuspolku sinun yrityksesi väylä menestykseen? Tulevai-
suuspolku -pienryhmäsparraus tarjoaa vertaistukea ja työkaluja pohtia yritystoimintasi 
tulevia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisyrittäjien kanssa tulevaisuustyöka-

luja hyödyntäen. Tehdään yhdessä maaseudun tulevaisuus! 
 
Pienryhmätyöskentely rakentuu yhteisten verkkotapaamisten ympärille elo-lokakuussa 2021. Ennen jokaista 
tapaamiskertaa pääset kuuntelemaan napakan verkkoluennon tulevaisuustyöskentelystä ja työkaluista tal-
lenne kerrallaan oman aikataulusi mukaan. Jokaiseen luentotallenteeseen liittyy tehtävänanto, jonka avulla 
voit työstää teemaa oman yrityksesi kautta. Luennoista ja tehtävistä saat sytykkeitä yrityksesi toiminnan ke-
hittämiseen ja tulevaisuuden pohtimiseen. Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/50A4B88956177FE7  
 
Pienryhmätyöskentelyssä ennakoidaan yritystoimintasi tulevaisuudennäkymiä ja pohditaan, mitä asioita toi-
minnan suunnittelussa olisi hyvä huomioida. Pienryhmään osallistuu noin 4-6 aktiivista yrittäjää, jolloin saat 
tapaamisissa myös tukea ja uusia ajatuksia muilta samoja teemoja pohtivilta yrittäjiltä Pohjois-Karjalasta ja 
Lapista.  
 
Yhteiset tapaamiset pohjautuvat aina videotallenteen teemaan ja tehtävänantoon, ja niistä heränneitä poh-
dintoja käsitellään yhdessä keskustellen. Tavoitteena on saada vertaispalautetta ja tukea, joiden avulla syntyy 
uusia näkökulmia yritystoimintasi kehittämiseen. Vaikka toimitte keskenänne erilaisilla toimialoilla, se on 
vain rikkaus! Hedelmällisimmät keskustelut syntyvät usein silloin kun uskalletaan kysyä ääneen ehkä joille-
kin itsestään selviä asioita. Tällöin voi syntyä aivan uusia avauksia ja toimintaideoita. Aiempiin pienryhmiin 
osallistuneet ovat korostaneet palautteessa erityisesti vertaiskeskustelujen positiivista antia. 
 
Tulevaisuuspolku sisältää seuraavat käsiteltävät teemat: 

- Trendit ja toimintaympäristön ennakointi 
- Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi 
- Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa 
- Vaihtoehtoiset skenaariot 

Pienryhmätapaamiset järjestetään ilta-aikaan (klo 17-19) alla olevan aikataulun mukaisesti, mutta aikataulua 
voidaan tarkentaa vielä osallistujien toiveiden mukaisesti. Ennen tapaamiskertoja 2-5 on tarkoitus kuun-
nella kuhunkin tapaamiseen liittyvä videotallenne sekä tutustua annettuun ennakkotehtävään.  
 

Ke 11.8.  Aloitustapaaminen, info ja tutustuminen muihin osallistujiin 
To 19.8.  Trendit ja toimintaympäristön ennakointi 
To 2.9.  Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi 
Ma 20.9.  Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa 
Ma 4.10.  Vaihtoehtoiset skenaariot, tulevaisuuspolun yhteenveto sekä palautteen keruu 

 
Videoluennoitsijoina toimivat Elisa Maljamäki Lapin ammattikorkeakoulusta ja Hanna Vienonen Karelia-
ammattikorkeakoulusta. Pienryhmäsparrauksia koordinoi Tia Lämsä Lapin ammattikorkeakoulusta. Lisätie-
toja tulevaisuuspolusta tia.lamsa@lapinamk.fi / 044 4780 276 sekä reeta.sipola@lapinamk.fi / 040 704 0027. 


