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1 Johdanto
Käsissäsi on ensimmäinen WIMMA Lab Black Book!
Se on opas kaikille, joita kiinnostaa tutustua WIMMA Labin toimintaan ja
käytänteisiin tarkemmin. Oppaaseen on koottu hyväksi todettuja harjoituksia ja
vinkkejä, joita on testattu oikeissa olosuhteissa.
Black Bookin kirjoittaja, Minttu Mäkäläinen toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun
WIMMA Labissa valmentajana kesällä 2018. Hän kirjoitti Black Bookin
opinnäytetyönään kesän kokemusten perusteella.
Käytetyissä kuvissa esiintyvät Iotitude, Overflow, Mysticons ja Pengwin Media –
nimisten virtuaaliyritysten jäseniä kesältä 2018.

1.1 Mikä on WIMMA Lab?
WIMMA Lab on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajan, Marko “Narsu”
Rintamäen alkuun saattama projektimalli, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan
koulussa oppimiaan taitoja oikeiden toimeksiantojen parissa. Opiskelijat saavat
myös oivan mahdollisuuden oppia uusia asioita, joita ei välttämättä koulun penkillä
opi.
Opiskelijat jaetaan erilaisiin virtuaaliyrityksiin, eli pienryhmiin, joissa he toimivat
työntekijöinä kahden ja puolen kuukauden ajan (lue virtuaaliyrityksistä lisää luvussa
5). Opiskelijat kerryttävät projektin ajalta työharjoittelupisteitä ja saavat oman alansa
työkokemusta.
WIMMA Labiin etsitään erilaisia toimeksiantoja olemassa olevia verkostoja
hyödyntämällä ja pyritään samalla hankkimaan oikeita asiakkaita virtuaaliyrityksille.
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Samalla opiskelijat verkostoituvat alan osaajien kanssa ja saavat kontakteja
yrityksiin.
WIMMA Labissa sovelletaan ketterän kehityksen ideologian mukaisia menetelmiä,
kuten esimerkiksi sprinttimallin mukainen työskentely sekä Kanban-taulut (lue näistä
lisää luvussa 8). Uusia käytänteitä testataan jatkuvasti ja sulautetaan prosessiin
mukaan, jos ne koetaan hyviksi.

1.2 Miksi WIMMA Lab on olemassa?
WIMMA Labin päätarkoitus on opettaa opiskelijoille ryhmätyöskentelytaitoja nopean
tuotekehityksen menetelmiä hyödyntäen, sekä kehittää ongelmanratkaisukykyjä.
Opiskelijat pääsevät samalla tutustumaan palvelumuotoilun eri prosesseihin, joita
käytetään oikeassa työelämässä. Toimeksiantoihin pyritään saamaan ratkaisu
oikean asiakkaan tarvetta silmällä pitäen.
Toinen päätarkoitus on kehittää yritysyhteistyötä ja tutustua uusiin teknologioihin.
Opiskelijat ovat potentiaalisempia rekrytoitavia, kun he osaavat soveltaa uusinta
teknologiaa käytännön töissä. WIMMA Labin aikana opiskelijat myös saavat luotua
kontakteja yritysmaailman edustajiin, mikä omalta osaltaan helpottaa työpaikan
etsimistä myöhemmin.
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Overflowssa tiimityöskentely sujuu.

1.3 WIMMA Labin historia lyhyesti
Jyväskylän ammattikorkeakoululla tarvittiin tekijöitä moniin erilaisiin
tutkimusohjelmiin, jolloin keksittiin sisällyttää opiskelijoita projekteihin mukaan.

2011
•

WIMMA Lab sai alkunsa nimellä Summer Factory

•

Strategic Research Programs: Cloud Software Finland

2014
•

Nimi muuttui Challenge Factoryksi

•

Strategic Research Programs: Need for Speed (N4S)

2015
•

Strategic Research Programs: Cyber Trust
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2016
•

Virtuaaliyrityksen malli syntyi
o Iotitude – Full Stack Development
o Overflow – Network Solutions
o Kumos – Cloud Services

2017
•

WIMMA Lab –nimi brändättiin

•

Lisää virtuaaliyrityksiä perustettiin
o Mysticons – Data Analyzing, Internet of Things, Artificial Intelligence
o Pengwin Games – Game Development
o Pengwin Media – Web Design, Graphics, Web Development

2018
•

WIMMA Lab Black Book kirjoitettiin
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2 Sidosryhmät
WIMMA Labilla on useita erilaisia sidosryhmiä, niin sisäisiä kuin ulkoisiakin.
Sidosryhmiin kuuluvat kaikki ne tahot, jotka ovat jollain tavalla
vuorovaikutussuhteessa WIMMA Labin kanssa.

Sidosryhmäkarttaan on kuvattu eri sidosryhmien suhteita WIMMA Labiin.

2.1 Sisäiset sidosryhmät
Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat vetämässä ja osallistumassa
WIMMA Labiin. He ovat WIMMA Labin avainhenkilöitä, joita ilman WIMMA Lab ei
olisi mahdollinen.
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Perustaja
Perustaja järjestää WIMMA Labin käyttöön sopivat tilat ja laitteet. Hän etsii
verkostoja hyödyntäen toimeksiantoja ja suunnittelee virtuaaliyrityksien
kokoonpanoja. Perustaja toimii pääasiassa taustalla ja tukee valmentajaa sekä
WIMMA Labilaisia.

WIMMA Labin perustaja, Marko "Narsu" Rintamäki neuvoo Mysticonsin jäseniä.

Valmentaja
Valmentaja on yleensä itsekin opiskelija, joka osallistuu WIMMA Labiin ohjaajan
roolissa. Hän ohjaa WIMMA Labiin osallistuvia opiskelijoita ja tukee heitä
jokapäiväisessä työskentelyssä. Hän aloittaa tutustumaan toimeksiantoihin
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja hankkii laajan käsityksen jokaisesta
aiheesta. Valmentaja osallistuu hakijoiden haastatteluun ja on mukana valitsemassa
osallistuvia opiskelijoita. WIMMA Labin alkaessa valmentaja tiimiyttää osallistuvat
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opiskelijat ja pyrkii pitämään yllä hyvää ilmapiiriä koko projektin ajan. Hän saa
kokemusta projektin johtamisesta ja verkostoitumisesta.

Minttu Mäkäläinen toimi WIMMA Labissa valmentajana kesällä 2018. Samalla hän
keräsi aineistoa WIMMA Lab Black Bookkiin, jonka hän kirjoitti opinnäytetyönään
kesän kokemuksien perusteella.

Tukihenkilöt
Tukihenkilöt tarjoavat mm. teknistä tukea ja tuovat oman osaamisensa WIMMA
Labilaisten tueksi erinäisissä asioissa. He antavat oman, painavan mielipiteensä
mukaan vaihtoehtoja punnittaessa. Yleensä he ovat itsekin osallistuneet aiemmin
järjestettyyn WIMMA Labiin.
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Teemu Kontio on toiminut WIMMA Labin teknisenä tukihenkilönä vuosina 20162018. Hän osallistui itse opiskelijan roolissa vuonna 2015 järjestettyyn WIMMA
Labiin.

WIMMA Labilaiset
Opiskelijat, jotka osallistuvat WIMMA Labiin ja toimivat virtuaaliyrityksien
työntekijöinä. He saavat kokemusta projektityöskentelystä sekä oman alansa
tehtävistä ja luovat ammatillista verkostoa.

2.2 Ulkoiset sidosryhmät
Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat ne tahot, jotka tukevat ja auttavat WIMMA Labia
tarvittaessa. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat myös toimeksiantajat, jotka tuovat
WIMMA Labille tehtäviä sekä vierailijat, jotka käyvät tutustumassa meininkiin ja
motivoimassa osallistujia.
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Ulkoiset sidosryhmät tulisi ottaa erityisesti huomioon markkinointia suunnitellessa
(lue lisää markkinoinnista luvussa 10).

Toimeksiantajat
Toimeksiantajat tuovat ratkaistavia ongelmia WIMMA Labiin. Toimeksiantaja
sitoutuu esittelemään ongelman sekä tarjoamaan riittävästi informaatiota
tarvittaessa. Hänen vastuullaan on järjestää tarvittavat puitteet, jotta ongelman
ratkaisu on mahdollista (esimerkiksi käyttäjätunnukset toimeksiantajan
järjestelmään, riittävät oikeudet, jne). Toimeksiantaja antaa säännöllisin väliajoin
palautetta tiimille heidän edistymisestään ja ohjaa ratkaisua oikeaan suuntaan.

Vierailijat
WIMMA Labiin pyritään kutsumaan mahdollisimman paljon vierailijoita katsomaan
yleistä menoa ja tutustumaan opiskelijoihin ja toimeksiantoihin. Yrityksistä tulevat
vierailijat voivat opettaa oman alansa asioita ja tarjota osaamisensa tietyn ongelman
tueksi. Vierailijat voivat myös katsoa WIMMA Labin osallistujia rekrytointimielessä ja
etsiä heille sopivia harjoittelijoita tai työntekijöitä.
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Lauri Mäkinen Qvantelilta puhumassa WIMMA Labilaisille.

Sponsorit
Yleensä ovat yrityksiä. Sponsoreilta saadaan resursseja ongelmien ratkaisemiseen
sekä rahoitusta. Sponsorit voivat myös tarjota Kaunaillan tai Kettu Keterin (lue näistä
lisää luvussa 12) tapaisia illanviettotapahtumia WIMMA Labilaisille. He pääsevät
samalla tutustumaan WIMMA Labilaisiin rekrytointimielessä.

Opiskelijat
Opiskelijat ovat potentiaalisia hakijoita seuraavaan WIMMA Labiin. Heidät pitäisi
ottaa huomioon markkinointia suunnitellessa, jotta varmistettaisiin hakijoiden määrä
myös seuraavalle vuodelle (lue lisää markkinoinnista luvussa 10).

Alumnit
Alumnit ovat aikaisempien vuosien WIMMA Labin osallistujia. Alumnien osaamista
ja mahdollisia työkontakteja kannattaa hyödyntää. Heitä kannattaa pyytää käymään
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ja kertomaan viime vuoden parhaista käytänteistä ja antamaan hyödyllisiä vinkkejä
tiimeille.

Muut oppilaitokset
Muut oppilaitokset ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita, vaikka ovatkin samalla
myös kilpailijoita. Heillä voi olla oma versionsa WIMMA Labista pyörimässä ja
haluavat tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja käytänteisiin.

Avoimien ovien vieraat
Avoimiin oviin pyritään kutsumaan monenlaisia vieraita erilaisin perustein. Avoimiin
oviin olisi hyvä saada ainakin mahdollisimman paljon toimeksiantajien edustajia
katsomaan edistystä ja antamaan palautetta. Avoimiin kannattaa koittaa saada eri
yrityksistä vieraita tutustumaan osaamiseen ja opiskelijoihin. Myös eri asteisia
opiskelijoita voi tulla paikan päälle tutustumaan WIMMA Labin toimintaan ja
projekteihin, niin omasta oppilaitoksesta kuin myös muistakin oppilaitoksista.

Yritykset
Eri yritykset saattavat olla kiinnostuneita WIMMA Labilaisista puhtaasti
rekrytointimielessä. WIMMA Labin maineen karttuessa yritysmaailmaa alkaa
kiinnostaa uusien, ryhmätyötaitoisten osaajien hankkiminen nimenomaan WIMMA
Labin kautta entistä enemmän.
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3 Tilat ja laitteet
Kesällä 2018 Jyväskylän ammattikorkeakoululla Wimma Labin tiloiksi varattiin kaksi
luokkahuonetta, joiden välinen siirrettävä seinä poistettiin projektin ajaksi. Kaikkein
optimaalisin tilanne on se, että kaikki projektiin osallistuvat saadaan samaan tilaan
istumaan. Myös valmentajan tulisi mahtua samaan tilaan, jotta hän pystyy olemaan
aktiivisesti osallisena jokapäiväisessä toiminnassa.
Käytettävät tilat ja laitteet on hyvä selvittää mahdollisimman ajoissa, sillä WIMMA
Labin alkaessa on tärkeää päästä tekemään töitä välittömästi.
Jokaista osallistujaa kohden tulisi varata ainakin
•

yksi riittävän iso työpöytä,

•

työtuoli, jolla voi istua 8 tuntia päivässä (huomioi ergonomia!),

•

riittävän tehokas tietokone työn tekemiseen,

•

hiiri ja hiirimatto,

•

näppäimistö,

•

näyttö (suositeltavaa, että näyttöjä olisi kaksi per henkilö).
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Mysticons-tiimin työpisteitä.

Pöytien sijoittelussa tulisi ottaa myös huomioon verkon toteutuksen vaatimat
tarpeet, esimerkiksi verkkopistokkeiden paikat ja verkkojohtojen riittävyys. Jokaiselle
koneelle tulisi saada riittävän hyvin toimiva nettiyhteys työn suorittamiseksi.
Tilojen käytettävyyden kannalta kannattaa tilaan tuoda myös riittävästi naulakoita
sekä roskakoreja kriittisiin paikkoihin. Mahdollisille vieraille on hyvä olla varalla
ekstratuoleja.
Toimeksiantojen tuomat vaatimukset tulisi muistaa huomioida tiloja suunnitellessa.
Jos esimerkiksi käytettävää laitteistoa tulee kovinkin paljon, tavarat eivät välttämättä
mahdu osallistujien työpisteille. Tällöin on hyvä varata myös ylimääräisiä pöytiä
virtuaaliyrityksien käyttöön. Suunnittelutyötä varten olisi hyvä olla liikuteltavia
fläppitauluja saatavilla.
Avokonttorimaisen työskentelytilan muodostumista tulisi välttää melun takia. Melun
vähentämiseksi tilaan voi sijoittaa siirrettäviä sermejä sopiviin kohtiin. Sermit luovat
myös näkösuojaa ja niillä saadaan tehtyä tiimeille omat työskentelyalueet.
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WIMMA Labin kesän 2018 tiimien sijoittelu. Eri tiimien alueet on kuvattu eri värisillä
taustoilla ja sermit on pyritty sijoittamaan siten, että ne luovat tiimeille työrauhaa.
Taukotilalle on varattu oma alueensa ja daily scrumien pitämiselle on jätetty keskelle
riittävästi tilaa.

Tilojen viihtyvyyteen kannattaa panostaa, esimerkiksi tekokasvien muodossa.
Tiimiläisiä voi kehottaa tuomaan omia kahvikuppeja sekä julisteita projektin ajaksi,
jotta työtilasta saadaan tehtyä oman näköinen. Omat kuulokkeet kannattaa myös
ottaa mukaan, sillä ne auttavat henkilökohtaisen työrauhan saavuttamisessa.
Taukotilan sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon tauolla olevien ihmisten
aiheuttaman melun määrä ja sen vaikutus töitä tekeviin ihmisiin. Mikäli taukotilan
sijoittamisen työskentelytiloihin todetaan aiheuttavan liikaa häiriötä, se kannattaa
sijoittaa työtilan ulkopuolelle. Taukotilaan tulisi myös varata tila kahvipisteelle.
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4 Toimeksiannot
WIMMA Labin onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää löytää sopivia
toimeksiantoja. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti seuraaviin seikkoihin:
•

Eri virtuaaliyritykselle annettavien toimeksiantojen on hyvä liittyä jotenkin
toisiinsa, jotta resursseja voidaan käyttää ristiin.

•

Toimeksianto ei saa olla liian helppo, mutta toisaalta ei ylitsepääsemättömän
hankalakaan. Liian helppo tai vaikea tehtävä laskee motivaatiota.

•

Optimitapauksessa toimeksiannolla on erillinen toimeksiantaja, joka ohjaa
työtä oikeaan suuntaan ja antaa palautetta. Toimeksiantajan tulisi olla
tavoitettavissa WIMMA Labin ajan. Mikäli toimeksiantajalta ei saada
riittävästi palautetta, työn kehitys voi mahdollisesti jatkua väärään suuntaan.

•

Toimeksiannon tulee ratkaista joku oikea ongelma. Tämä luo motivaatiota,
kun ei tehdä työtä ”turhaan”.

Kannattaa myös pohtia, onko toimeksiannoilla jokin yhteinen teema. Teema voi tulla
esimerkiksi jostain pinnalla olevasta trendistä.
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Kuvasta ilmenee virtuaaliyritysten välisiä suhteita kesältä 2018.
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5 Virtuaaliyritys
WIMMA Labiin osallistuvat opiskelijat jaetaan eri toimeksiantojen perusteella omiin
projektiryhmiinsä, eli virtuaaliyrityksiin. Kesällä 2018 suurin tiimi oli Iotitude, johon
kuului 10 henkilöä. Pienimpään virtuaaliyritykseen, eli Mysticonsiin kuului 5 henkilöä.
Virtuaaliyritykset käyttäytyvät kuin oikeat yritykset ja niillä on oma nimi, rakenne,
kotisivut ja tietojärjestelmä. Ne eivät kuitenkaan ole oikeita yrityksiä.
Virtuaaliyritykset toimivat itsenäisesti omien käytänteidensä mukaisesti, jotka
yrityksen jäsenet sopivat keskenään WIMMA Labin alussa. Virtuaaliyritysten omat
käytänteet eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa WIMMA Labin yhteisten
käytänteiden kanssa.

Pengwin Median jäsen luo grafiikkaa Iotitudelle.
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5.1 Yrityksen toimenkuva
Virtuaaliyritykselle määrättävän toimeksiannon tulisi vastata yrityksen toimenkuvaa,
joka määritetään jo perustamisvaiheessa. Mikäli mikään jo olemassa oleva
virtuaaliyritys ei käy kyseeseen, voidaan tarpeen mukaan perustaa uusi yritys.
Virtuaaliyritykselle voidaan myös tehdä ns. tytär- tai sisaryritys, joka kohdistuu
tarkemmin johonkin tiettyyn yrityksen osaamisalueeseen.

5.2 Missio, visio ja slogan
Jokaisen virtuaaliyrityksen olisi hyvä määrittää itselleen oma missio, visio ja slogan.
Nämä auttavat yrityksen roolin hahmottamisessa ja luovat yhteisen tarkoituksen.

Visio: Mihin pyritte? Mihin olette matkalla?
Visio on yrityksen unelma, joka auttaa luomaan virtuaaliyrityksen työntekijöille kuvan
tulevaisuudesta. Vision on tarkoitus innostaa ja luoda työlle merkitys.
Esimerkkinä Overflown visio:

Overflow haluaa tarjota kehittyvän ja laadukkaan palvelun seurantatekniikan
parissa hyödyntäen uusimpia sovelluksia ja tekniikoita.

Missio: Miksi olette olemassa?
Missio kertoo yrityksen roolista ja tehtävästä. Missio vastaa kysymykseen, mitä
yritys haluaa saada pysyvästi aikaan.
Esimerkkinä Overflown missio:
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Overflowina haluamme olla kehittyvä tiimi, jossa jokainen tuo omalla
työpanostuksellaan uutta ja innovatiivista ajattelua, samalla luoden uusia
ratkaisuja.

Slogan: Yrityksen iskulause.
Slogan kiteyttää yrityksen perusajatuksen nasevasti yhteen lauseeseen.
Esimerkkinä Overflown slogan:

Don't just flow, Overflow!

5.3 Henkilökunta
Yrityksen henkilökuntaan kuuluvat ne ihmiset, jotka tekevät työtä yrityksen saaman
toimeksiannon toteuttamiseksi.
Virtuaaliyrityksellä on yksi tiiminvetäjä, joka vastaa projektin etenemisestä ja ryhmän
ohjaamisesta. Hän vastaa myös sisäisestä tiedottamisesta sekä aikataulutuksesta.
Tiiminvetäjä olisi hyvä määrittää jo haastattelujen perusteella tehtävien kyselyiden
pohjalta, jotta tiimillä varmasti olisi kykenevä ja halukas johtohahmo alusta asti.
Tiiminvetäjän tehtävänä on osallistua mahdollisiin johtoryhmän kokouksiin sekä
tiiminvetäjien daily scrumiin.
Henkilökunnan tulisi myös yhdessä valmentajan kanssa valita keskuudestaan
varatiiminvetäjä, joka ottaa johtotehtävät hoidettavaksi alkuperäisen tiiminvetäjän
ollessa syystä tai toisesta estynyt. Varahenkilön tulisi pysyä kartalla tiimin asioista,
jotta pystyy pikaisestikin ottamaan johdon. Näin estetään turhaa ihmettelyä
ongelmatilanteen ilmetessä.
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Muut tiimiläiset ovat virtuaaliyrityksen normaalia henkilöstöä, joiden tehtävät
tiiminvetäjä määrittää yhdessä tiimiläisten kanssa.

5.4 Roolit ja vastuut
Virtuaaliyrityksen työntekijöiden tulisi itse määrittää keskenään tiimiläisten roolit ja
niiden mukana tulevat vastuualueet. Ainakin seuraaville tulisi määrittää
vastuuhenkilöt:
•

Kuka vastaa sisäisestä viestinnästä (yleensä tiiminvetäjä). Tämä tarkoittaa
pääasiallisesti tiimin ja ohjaajien välistä viestintää.

•

Kuka vastaa ulkoisesta viestinnästä, eli tiimin tilanteen tiedottamisesta mm.
toimeksiantajalle. Henkilö, joka esittää tarpeen tullen kysymyksiä
toimeksiantajalle. Tarkoituksella valitaan vain yksi henkilö, jotta kaikki
tiimiläiset eivät kysele toimeksiantajalta ristiin rastiin kysymyksiä.
Suositeltavaa on, jos tämäkin olisi tiiminvetäjä.

•

Kuka vastaa virallisesta tiedottamisesta eri sosiaalisen median kanaviin,
esimerkiksi Facebookiin, LinkedIniin, Twitteriin, jne.

Muita vastuuhenkilöitä voidaan määrittää erilaisiin tehtäviin tarpeen mukaisesti.
Vastuuhenkilöiden määrittäminen on tärkeää siksi, että joku todella ottaa asiat
hoitaakseen eivätkä ne jää mystisen ”jonkun muun” hoidettavaksi (ja jää näin ollen
tekemättä). Oman vastuutehtävän saaminen myös sitouttaa ryhmän toimintaan
paremmin ja kannustaa tekemään saamansa tehtävän laadukkaasti.
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Iotituden jäseniä työteossa.

5.5 Tietojärjestelmät
WIMMA Labin järjestävän henkilökunnan olisi hyvä selvittää toimivat järjestelmät
etukäteen ja tehdä tarvittavat tunnukset osallistujien käyttöön.
Kesällä 2018 WIMMA Labin sekä virtuaaliyrityksien kaikki dokumentointi sekä
tehtävien hallinta ja jakaminen hoidettiin GitLab-nimisen verkkopalvelun kautta.
GitLab tarjoaa mm. versionhallinnan, wikin sekä tehtävien hallintaan liittyvät
toiminteet. GitLabin kautta saadaan myös kotisivut verkkoon yhtenäisesti.
Tiedostojen jakamiseen liittyvät käytänteet on myös sovittava heti alussa, jotta
kaikki virtuaaliyritykset käyttävät samaa alustaa. WIMMA Labin tiedostojen
jakamiseen on käytetty Dropboxia, jonne on luotu yhteiset tunnukset kaikkien
käytettäväksi. Tässä kannattaa miettiä, olisiko jokaiselle tiimille hyvä luoda
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esimerkiksi oma Dropbox-tilinsä, sillä yhteinen kansio täyttyy aika nopeasti ja tila
saattaa loppua kesken.
Tietosuojasta kannattaa sopia heti alussa. Onko jotain, joka on pidettävä salassa ja
miten tämä hoidetaan? Tarvitseeko joku toimeksianto salassapitosopimuksien
allekirjoittamista ja otetaanko sellaisia edes vastaan?
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6 Käytänteet
Tänne on koottu erilaisia käytänteitä, joita on käytetty WIMMA Labin aikana. Niitä
saa soveltaa tarpeen mukaan omiin projekteihin sopivammaksi.

6.1 WIMMA Labin yhteiset käytänteet
WIMMA Labilla on useita, vuosien varrella mukaan otettuja käytänteitä.
Vakiintuneiden käytänteiden avulla mm. rytmitetään normaalia työpäivää ja pidetään
avointa kommunikointia yllä monin eri tavoin.

Tiiminvetäjien daily scrum
Joka aamu kaikkien virtuaaliyrityksien tiiminvetäjät kokoontuvat valmentajan kanssa
pitämään keskusteluhetken, jossa käydään läpi tiimien tilannetta yleisellä tasolla.
Näin jokaisen tiimin vetäjä pysyy mukana muiden tiimien tilanteesta ja tarvittaessa
voidaan pyytää konsulttia nopeasti apuun toisesta virtuaaliyrityksestä. Valmentaja
voi kertoa yleisiä, kaikkia koskettavia tiedotteita ja välittää tiiminvetäjien kautta
tiedon kaikille tiimeille. Tapaaminen pidetään seisten ja saa kestää maksimissaan
15 minuuttia. Tämän aikana ei lähdetä tekemään tarkempaa määrittelyä tehtävälle
työlle.

WIMMA Labin stand-up
Noin kerran viikossa pidettävä kaikkien osallistujien yhteinen keskusteluhetki, joka
pidetään seisoen ringissä. Jokainen kertoo omalla vuorollaan esimerkiksi mitä on
tehnyt kuluneen viikon aikana, mitä on oppinut, onko tullut suurempia haasteita tai
mitä on seuraavaksi tekemässä. Sisältöä kannattaa vaihdella, puheenvuoron tulisi
kestää noin puoli minuuttia per henkilö. Näin opitaan kertomaan omasta
tekemisestä lyhyesti ja ytimekkäästi, kertoen tärkeimmät pääkohdat. Valmentaja voi
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kertoa koko WIMMA Labia koskevia tärkeitä tiedotteita, jotka on hoidettava
”virallisempaa” reittiä pitkin.

WIMMA Labin viikottainen stand-up. Jokainen WIMMA Labilainen kertoo vuorollaan
omasta tekemisestään muutamalla sanalla.

Retrospective
Viikon lopussa tarkastellaan kulunutta viikkoa ja miten aiemmin sovituissa
tavoitteissa ollaan onnistuttu. Retroissa käydään läpi myös ongelmakohdat ja miten
WIMMA Labin toimintaa voitaisiin kehittää seuraavalla viikolla. Normaalisti retrot
pidetään sprintin päätteeksi, mutta WIMMA Labin lyhyen keston vuoksi ne kannattaa
pitää viikottain hyötyjen maksimoimiseksi. Retroihin saa osallistua jokainen, joka
haluaa niihin tulla mukaan.

Kahvinkeittovuorot
WIMMA Labissa otettiin kesällä 2018 käyttöön viikkosykli, jonka mukaisesti eri
virtuaaliyritykset olivat vastuussa kahvin keittämisestä koko WIMMA Labille aina
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yhden viikon kerrallaan. Taukotilan seinälle kannattaa tehdä lappu, josta kierto käy
selkeästi ilmi kaikille. Ensimmäisen kahvinkeittäjän kannattaa tehdä selkeät ohjeet
muillekin, jotta kaikki varmasti osaavat keittää (hyvää) kahvia.

Jatkuva kahvin saanti on suomalaisille tärkeää.

Siivousvuorot
Tilojen yleisestä siisteydestä huolehtiminen kannattaa myös sopia heti alussa. Tämä
kannattaa liittää osaksi kahvinkeittovuorossa olevan tiimin tehtäviä, tai sille voi
tehdä kokonaan oman kiertonsa. Siivousvuorossa oleva tiimi varmistaa, että pöydillä
ei ole tarpeettomia roskia ja asiat ovat siististi omilla paikoillaan.

Pullojen vieminen kauppaan
Pullojen kierrätystä varten tilaan kannattaa varata yksi iso roska-astia, jonne
heitetään ainoastaan tyhjiä pulloja. Esimerkiksi kahvin keittämisestä vastuussa ollut
tiimi voi viikon päätteeksi viedä viikon aikana kertyneet pullot kauppaan ja ostaa
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itselleen jotain kivaa. Vaihtoehtoisesti kertyneet rahat voidaan käyttää kaikkien
WIMMA Labilaisten hyväksi.

6.2 Virtuaaliyritysten sisäiset käytänteet
Jokaisella virtuaaliyrityksellä on hyvä olla tiettyjä yhteisiä käytänteitä, jotka ovat
kaikilla muillakin tiimeillä käytössä. Näin varmistetaan toimintatapojen yhtenäisyys.

Jatkuvan palautteen pyytäminen
Virtuaaliyrityksien tulisi konsultoida toimeksiantajaa mahdollisimman usein, jotta
saadaan palautetta työstä. Mitä useammin palautetta saadaan, sitä paremmin työn
kehitystä saadaan ohjattua oikeaan suuntaan.
Mikäli mahdollista, loppukäyttäjiä kannattaa pyytää mukaan tuotteen testaamiseen,
näin saadaan arvokasta palautetta tuotteen kehityksen kannalta.

Loppukäyttäjät testaavat Iotitude-tiimin kalastuspeliä.
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Tiimin oma daily scrum
Tiiminvetäjä pitää joka päivä omalle tiimilleen keskusteluhetken, jossa käydään läpi
tiimin tilanne. Jokainen tiimiläinen kertoo vuorollaan omasta tekemisestään, mitä on
tehnyt tavoitteeseen pääsemisen eteen ja mitä haasteita on tullut vastaan.
Tapaaminen pidetään seisten ja saa kestää maksimissaan 15 minuuttia. Tämän
aikana ei lähdetä tekemään tarkempaa teknistä määrittelyä tehtävälle työlle. Daily
scrumin tarkoituksena on jakaa tehokkaasti tietoa tiimin sisällä sekä löytää
tekemistä haittaavat esteet mahdollisimman nopeasti.

Sprint Planning
Jokaisen sprintin alussa tiimit määrittävät itselleen tavoitteet, joihin tulisi päästä
sprintin aikana. Tavoitteet kirjataan ylös Kanban-laudalle backlogiin (lue näistä lisää
luvussa 8) ja niiden täyttymistä seurataan sprintin ajan. WIMMA Labissa kesällä
2018 yksi sprint oli kahden viikon mittainen, joten sprinttisuunnittelu sijoittui aina
maanantaille.
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7 WIMMA Lab –työntekijöiden valintaprosessi
Valintaprosessin päätarkoitus on saada WIMMA Labiin motivoituneita opiskelijoita,
jotka osaavat toimia itseorganisoituvasti asiantuntijatiimeissä. Optimaalisin tilanne
olisi, jos hakijat olisivat jo aiemmin olleet jossain kesätöissä, jotta työelämän
käytänteet olisivat jo käyneet tutuiksi.
Toimeksiantojen on oltava selvillä hyvissä ajoin ennen valintaprosessin aloitusta,
jotta osataan etsiä oikeanlaisia osaajia.

7.1 Hakijoiden haastattelu
WIMMA Labiin ei välttämättä pääse jokainen sinne haluava, sillä osallistujien määrä
on pidettävä järkevänä tilojen kokoon ja toimeksiantoihin nähden. Kesällä 2018
WIMMA Labissa oli yhteensä 28 opiskelijaa. Mahdollisuus hakea WIMMA Labiin on
hyvä avata mahdollisimman ajoissa ja hakijoille tulisi järjestää haastattelutilaisuus.
Haastateltavat on suositeltavaa haastatella joko yksittäin tai pareittain. Jo kaksikin
haastateltavaa voi vaikeuttaa tilannetta, sillä toinen voi jäädä toisen varjoon, jos
esimerkiksi on kovinkin hiljaisempi henkilö kyseessä. Jos haastateltava meinaa
jäädä sivuun, hänelle on luotava tilaisuus puhua.
Haastattelijoita kannattaa olla useampi, kuin yksi, jotta haastattelutilanteen aikana
syntyneitä mielikuvia voidaan verrata keskenään haastattelun jälkeen.
Haastattelijana toimii pääsääntöisesti WIMMA Labin perustaja, joka on
päävastuussa toiminnasta. Valmentajan on myös hyvä olla mukana haastatteluissa,
sillä hän tulee toimimaan valittujen ihmisten kanssa joka päivä WIMMA Labin keston
ajan. Lisäksi mukana kannattaa olla teknisen osaamisen taitavia henkilöitä, jotka
tarvittaessa avustavat hakijan teknisen kyvykkyyden kartoittamisessa.
33

Haastatteluissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm. seuraaviin asioihin:
•

Suunniteltu toteutusaikataulu käy haastateltavalle; hänellä ei saa olla muita
päällekkäisiä menoja, jotka haittaavat kokopäiväistä osallistumista. WIMMA
Labin työaika on normaalin työajan mukaisesti arkisin 8-16.

•

Luonne, onko haastateltava avoin, joka keskustelee vapaasti asioista? Vai
hiljaisempi kuuntelija? Iloinen ja reipas?
o Negatiivinen yleisasenne ja haluttomuus on pyrittävä havaitsemaan
tässä vaiheessa ja karsittava pois.

•

Motivaation kartoitus, onko olemassa? Kaikilla se ei tule niin selkeästi esiin,
vaikka motivaatiota löytyisikin.

•

Kiinnostuksen kohteet, joita erityisesti haluaisi oppia WIMMA Labissa.
o Vaatii hakijalta etukäteen tutustumisen tarjolla oleviin
toimeksiantoihin.

•

Mitä jo nykyisellään osaa?

•

Onko haastateltava halukas toimimaan tiiminvetäjänä? Jokaiselle tiimille olisi
saatava selkeä johtohahmo alusta alkaen.

Omaan vaikutelmaan henkilöstä kannattaa luottaa, sillä se kertoo jo aika paljon.
Tarvittaessa voidaan järjestää myöhemmin vielä uusi haastattelukierros, jos
valinnoissa on epäselvyyttä.

7.2 Osallistujien valinta
Kun kaikki halukkaat on haastateltu, voidaan alkaa miettiä alustavia tiimijakoja. Eri
toimeksiantoihin vaadittava osaaminen pitää olla jo etukäteen mietittynä, jotta
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tiimijakoja voidaan suunnitella paremmin. Sopivista hakijoista valitaan ilmoitetun
osaamisen ja kiinnostuksen mukaan oikean tyyppiset henkilöt eri virtuaaliyrityksiin.
Valituille henkilöille kannattaa ilmoittaa WIMMA Labiin pääsystä mahdollisimman
pian esimerkiksi sähköpostilla, jotta he osaavat suunnitella menonsa sen
mukaisesti. Mukaan kannattaa laittaa tarkemmat tiedot aloituksesta sekä
tarvittavista toimintamalleista. Mikäli projektin ajaksi on luotu oma infosivusto, sen
osoite on hyvä lisätä viestiin.
Mikäli joku valituista joutuu perumaan osallistumisensa esimerkiksi töihin pääsyn
vuoksi, valitaan peruneen tilalle uusi, lähinnä tarvittavaa osaamista vastaava henkilö.
Myös lopuille hakijoille on kohteliasta laittaa viesti, jossa kerrotaan haastattelujen
kielteisestä lopputuloksesta ja muistutetaan, että perumisia saattaa kuitenkin vielä
tulla.
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8 WIMMA Labin vaihemalli
WIMMA Labiin valitut henkilöt jakautuvat pienempiin tiimeihin, eli virtuaaliyrityksiin.
Jokainen virtuaaliyritys saa oman toimeksiantonsa, osa jopa useamman.
Virtuaaliyrityksen koko riippuu täysin tehtävänannon vaatimuksista.
Edistystä seurataan jokaisen tiimin omalla Kanban-laudalla, jota he pitävät itse ajan
tasalla. Kanban-laudalla on omat alueensa erilaisille tehtäville:
•

Backlogissa tulevilla sprinteillä tehtäviä taskeja,

•

To Do:ssa kuluvalla sprintillä tehtäviä (tekemättömiä) taskeja,

•

Doing:ssa tällä hetkellä tehtäviä taskeja,

•

Waiting for review:ssa tehtyjä, tarkistusta odottavia taskeja.

Kanbanin mukaisesti jokainen tiimi määrittää myös itselleen WIP-luvun, eli Work in
progress -luvun. Luku kertoo, kuinka monta tehtävää voi olla yhtä aikaa työn alla.
Lukua ei saa ylittää. Jos tehtäviä olisi tulossa liikaa, jotain pitää siirtää Doingalueelta takaisin To Do –alueelle. Tehtäviä voidaan lisätä To Do –listaan sitä mukaa,
kun aiempia tehtäviä valmistuu ja WIP-numero antaa myöten.
Tärkeimmät tehtävät voidaan merkitä esimerkiksi Priority-leimalla (Label), eli ne
vaativat välittömästi huomiota ja on tehtävä ensisijaisesti ennen muita tehtäviä.
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Mysticonsin Kanban-lauta Gitlabissa.

Tehtäville arvioidaan myös kuormitusarvo (Weight) sekä valmistumisaika (Estimate).
Kuormitusarvo kertoo, kuinka vaativa tehtävä on. Esimerkiksi kuormitusarvolla 1
olevan homman voidaan arvioida kestävän alle tunnin, kun taas kuormitusarvolla 5
voi mennä useampi päivä.
WIMMA Lab on kovin lyhyt projekti, jossa hommat on saatava alulle erittäin nopeasti.
Kahden ja puolen kuukauden ajanjakso on jaettu lyhyempiin pätkiin, eli sprintteihin.
Jokaisen sprintin aluksi tiimit määrittävät tavoitteensa alkavalle sprintille ja sprintin
päätteeksi tiimin aikaansaannokset katselmoidaan yhdessä.
Katselmointiin osallistuvat yleensä ainakin tiiminvetäjä, valmentaja ja
mahdollisuuksien mukaan työn tilaaja. Katselmoinnissa tutustutaan tiimin työn
tuloksiin ja katsotaan, onko se sitä, mitä pitikin olla. Jos tavoitteisiin ei päästä,
voidaan yhdessä arvioida syitä tähän ja muokataan työ vastaamaan toivottua
mahdollisimman pian. Korjauksien jälkeen pidetään uusi katselmointi sovittuna
ajanhetkenä.
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WIMMA Labissa kesällä 2018 oli käytössä kahden viikon sprintit, eli katselmoinnit
olivat joka toinen perjantai. Katselmointia seuraavana maanantaina tiimit kävivät
keskenään läpi alkavan sprintin tavoitteet ja kirjasivat ne ylös.

8.1 Aloitus
Ennen WIMMA Labin aloitusta kannattaa tehdä selkeä aikataulu ensimmäiselle
sprintille, sillä osallistuvat opiskelijat eivät välttämättä vielä tiedä, mitä on WIMMA
Labin aikana luvassa. Aikataulu kannattaa ilmoittaa opiskelijoille hyvissä ajoin
etukäteen, jotta he voivat tutustua siihen rauhassa.
Heti alkuun on hyvä perustaa yhteinen keskustelukanava esimerkiksi Slackiin, jonne
liittyvät WIMMA Labilaiset, ohjaajat sekä tukihenkilöt. Tätä kautta voidaan helposti
tavoittaa kaikki, mikäli tulee jotain tärkeää ilmoitusasiaa. Jokaiselle
virtuaaliyritykselle kannattaa myös tehdä oma kanavansa, jossa he voivat
keskustella toimeksiantoon liittyvistä asioista keskenään.
Kesällä 2018 valmentaja oli luonut jo etukäteen GitLab-ympäristöön projektin, johon
oli tehty kaikille tiimeille yhteisiä tehtäviä ensimmäisille viikoille. Jokainen
virtuaaliyritys kopioi projektin itselleen pohjaksi, jonka avulla he pystyivät
aloittamaan GitLabiin tutustumisen. Näin jokainen tiimi pääsi nopeasti alkuun ja
opiskelijat oppivat samalla Kanban-laudan käyttöä sekä tehtävien jakamista.
Ensimmäinen sprintti (sprint 0) oli WIMMA Labissa kesällä 2018 ainoastaan kolmen
päivän mittainen. Sen aihe oli ”Homma haltuun ja tiimi kuntoon!”. Sprintin
tavoitteena oli käydä läpi WIMMA Labin yleistä toimintaa, kesän aikataulua,
toimeksiantoja sekä virtuaaliyrityksien kokoonpanoa. Sprintin aikana myös
rakennettiin työtilat sekä asennettiin tietokoneet käyttövalmiiksi.
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Työtilojen rakennusta kesällä 2018.

8.1.1

WIMMA Labin yleiset säännöt

Orientaatiovaiheessa perehdytään kaikkien kanssa WIMMA Labin sääntöihin, jotta
ne eivät ole kenellekään epäselviä.
WIMMA Labissa on käytössä normaalit toimistotyöajat, eli maanantaista
perjantaihin kello 8-16. Ruokatauko on 45 minuuttia, joka vähennetään päivittäisestä
työajasta. Jokainen tiimi voi pitää ruokataukonsa milloin haluaa, kunhan on paikalla
pakollisten tapahtumien aikaan. Jokainen pitää itse ylhäällä omia tuntejaan ja
raportoi ne talon määrittämällä tavalla.
Sairaspoissaoloista sekä muista poissaoloista tulisi ilmoittaa mahdollisimman pian
valmentajalle sekä omalle tiiminvetäjälle.
Heti alussa sovitaan myös kahvinkeitto- sekä siivouskierrosta (lue näistä lisää
luvussa 6), jotta ensimmäinen ryhmä voi aloittaa tehtävät mahdollisimman pian.
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WIMMA Labissa kahvit keitettiin opettajien tiloissa ja tuotiin termoskannuissa
työskentelytilaan, sillä tilaan ei saanut tuoda keittimiä turvallisuuden takia. Talon
turvallisuuskäytänteet kannattaa selvittää hyvissä ajoin etukäteen.

8.1.2

Ryhmiin jakautuminen

Virtuaaliyritysten jäsenet on hyvä jakaa jo etukäteen toimeksiannon vaatiman
osaamisen sekä osallistujien osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.
Jokaiselle virtuaaliyritykselle tulisi valita myös tiiminvetäjä. Valitulta henkilöltä
kannattaa vielä varmistaa, haluaako hän varmasti toimia tehtävässä.
Ryhmäkokoonpanojen ilmoittamisen jälkeen tiimit pääsevät rakentamaan omaa
työskentelytilaansa. Kaikkien tiimin jäsenien tulisi istua samassa ryhmässä, jotta
kommunikointi tiimin sisällä on mahdollisimman helppoa.
Mikäli joku kokee olevansa väärässä virtuaaliyrityksessä ja haluaisikin vaihtaa
toiseen (esimerkiksi joku toimeksianto kiinnostaisikin enemmän), kannattaa siitä
ilmoittaa mahdollisimman nopeasti. Vaihtoja voidaan tehdä, olettaen että
osaamistaso pysyy suurin piirtein samana.

8.1.3

Projektien esittely

Toimeksiantoihin liittyvät ihmiset ja yhdyshenkilöt olisi hyvä saada käymään paikan
päällä ja esittäytymään WIMMA Labilaisille jo heti alussa. On erittäin tärkeää saada
naamat tutuiksi ja kuulla toimeksiannosta suoraan tilaajalta, ettei tehtävä tunnu
”tarpeettomalta koulutehtävältä, joka ei koskaan mene minnekään”. Ratkaisun
kehittäminen todelliseen ongelmaan tai tarpeeseen luo motivaatiota.
Toimeksiannon saanut tiimi saa samalla mahdollisuuden esittää tarkentavia
kysymyksiä sekä ottaa yhteystiedot ylös tapaamisen sopimiseksi. Kysymyksiä ei
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välttämättä vielä näin aikaisessa vaiheessa nouse esille, kun kaikki on kovin uutta ja
tietoa tulee paljon.

Toimeksiantoja yhteisellä boardilla.

8.2 Keskivaihe
Orientaatiovaiheen jälkeen alkaa itse työnteko, joka ajoittui WIMMA Labissa kesällä
2018 sprinteille 1-5. Työvaiheet jakautuivat seuraavanlaisesti:
•

Sprint 1:n aihe oli ”Perehdytään ja opitaan” ja se keskittyi pääasiassa
ryhmäytymiseen ja konseptin rakentamiseen. Tiimit muodostivat keskenään
yhteisen kuvan tuotteesta ja aloittivat dokumentaation luomisen
vaatimusmääritelmän merkeissä.

•

Sprint 2:n: aihe oli ”Nyt painaa jo katselmointi päälle” ja sen aikana oli saatava
jotain näytettävää valmiiksi Avoimiin oviin, joka sijoittui sprintin loppuun.
Avoimissa ovissa esiteltiin konsepti yleisölle ja kerättiin palautetta. Avoimien
ovien jälkeen olikin Kettu Keterin vuoro… (Lue tapahtumasta lisää luvussa 12.)
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•

Sprint 3:n aihe oli ”Välillä saa jo keskittyä” ja sprint 4:n ”Integraatiota pukkaa!

On saatava hommat yhteen”. Näillä sprinteillä työstettiin toimeksiantoja
eteenpäin Avoimista ovista saadun palautteen perusteella.
•

Sprint 5:n aihe oli ”JES! Loppu häämöttää”. Tällä sprintillä ei enää tuotu uusia
ominaisuuksia mukaan, vaan vakautettiin ja testattiin tuotteita. Dokumentit ja
käyttöohjeet viimeisteltiin luovutuskuntoon.

Työntekoa Overflow-tiimissä.

8.3 Lopetus
WIMMA Labissa kesällä 2018 lopetukseen oli varattu sprint 6, joka oli pituudeltaan
vain kaksi päivää. Sen aihe oli ”Nyt saa jo relata! Siivotaan ja dokumentoidaan”.
Pääasiallisena tavoitteena oli dokumentaation ja aikaansaadun tuotteen
luovuttaminen siinä muodossa, missä toimeksiantaja oli ne ilmoittanut haluavansa.
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Jokainen opiskelija kirjoitti oman oppimispäiväkirjansa palautuskuntoon, jotta saisi
tavoittelemansa opintopisteet Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tässä toimitaan
koulun toimintatapojen mukaisesti, joten kaikkialla ei välttämättä tarvita
oppimispäiväkirjaa ollenkaan.
Viimeisenä siivottiin tilat, eli käytännössä purettiin työasemat ja palautettiin kaikki
tavarat sinne, mistä ne oli alussa haettu.
Kun kaikki tarvittava on palautettu ja tilat siivottu, on vihdoin Kaunaillan aika… (Lue
Kaunaillasta lisää luvussa 12.)

WIMMA Labin sprintit kesällä 2018.
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9 Käytännön harjoituksia
WIMMA Lab on otollinen ympäristö kokeilla erilaisia harjoituksia. Tähän lukuun on
kirjoitettu kesällä 2018 toteutettuja harjoituksia, niitä voi vapaasti soveltaa omiin
tarkoituksiin sopivammiksi.
Harjoituksilla pyritään tiimiyttämään WIMMA Labilaisia, sillä hyvä tiimihenki näin
nopeassa projektissa on erittäin tärkeää. Osa harjoituksista tähtää myös paremman
käsityksen muodostamiseen itse tuotteesta, jotta tiimillä olisi yhtenäinen päämäärä.
Valmentaja vetää pääasiassa kaikki harjoitukset, sillä varsinkin alkuvaiheessa
tiimeillä saattaa olla ”pallo hukassa” ja heitä voi joutua kannustamaan ja
rohkaisemaan normaalia enemmän. Joissain tapauksissa (tilanteen mukaan)
vetovastuu kannattaa antaa tiiminvetäjille, esimerkiksi speksauskävelystä, Product
Canvasin täyttämisestä ja tiimin omien pelisääntöjen luomisesta.

9.1 Supersankariesittely
Kesto: 20-30 minuuttia per tiimi. (Arviossa käytetty viiden hengen tiimiä. Aika kasvaa,
jos tiimissä on enemmän jäseniä.)

Tarkoitus: Tiimin jäseniin tutustuminen rennossa ilmapiirissä.
Huomioitavaa: Jokaiselle tiimiläiselle tulostettava oma tehtäväpaperi etukäteen.
Kyniä ja kumeja varattava riittävästi mukaan. Harjoitus on hyvä tehdä rauhallisessa
paikassa ilman häiriötekijöitä.
Supersankariesittelyn tarkoituksena on esitellä itsensä muille tiimin jäsenille pienen,
leikkimielisen käänteen kera. Mukaan on otettu viitteitä SWOT-analyysistä (S =
Strengths, W = Weaknesses, O = Opportunities, T = Threats).
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Käydään tiimikohtaisesti harjoitus läpi, jokainen esittelee itsensä omalle tiimilleen.
Alkuvaihe
Jaetaan tiimin jäsenille paperi, jonka toinen puoli on tyhjä ja toisella puolella
kysymykset:
Esittele itsesi supersankarina
•

Mikä on supersankarinimesi?

•

Miltä näytät?

•

Mistä olet lähtöisin?

•

Mikä on supervoimasi? Miksi?

•

Entä heikkoutesi? Miksi?

•

Kuka on arkkivihollisesi? Miksi?

•

Onko sinulla joku iskulause? Mikä se on?

Muihin kysymyksiin voi vastata kirjallisesti, mutta ”Miltä näytät” olisi tarkoitus piirtää
paperin tyhjälle puolelle. Jokainen piirtää omalla tasollaan; tässä on ymmärrettävä,
että kaikki eivät ole huippupiirtäjiä. Tärkeintä on, että yrittää.
Jokaisen vastauksen tulisi kuvata omaa itseä, mutta vastauksiin saa toki käyttää
mielikuvitusta.
Esittelyvaihe
Käydään tiimissä läpi jokaisen oma sankari yksitellen. Erittäin tärkeää on muistaa,
ettei kenenkään supersankaria saa tuomita tai arvostella. Muut tiiminjäsenet voivat
(ja on erittäin suotavaakin) esittää kysymyksiä kuten ”Miksi…” ja ”Miten…”.
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Vapaaehtoista: Tiimi keksii itselleen oman nimen, vrt. Avengers. Myöhemmin tiimit
esittäytyvät kaikille muille ja kertovat itsestään ja supervoimistaan.
Esimerkki supersankarista, joka osallistui WIMMA Labiin kesällä 2018:

Supersankarinimi: Doggonator.
Mistä olet lähtöisin: Joensuun maaseudulta.
Mikä on supervoimasi: Koirien tehokas rapsuttaminen. Pystyn luomaan
ystäväsuhteen yli 10 dogen kanssa 60 sekunnissa.
Entä heikkoutesi: Aurinkoinen terassi. Koirat jää pelastamatta huurteisen takia.
Kuka on arkkivihollisesi: Kissat. Ja 80 cm leveät sängyt.
Iskulause: Sinun koirasi on nyt minun koirani.

Doggonatorilla on monta kättä, joilla se voi rapsuttaa koiria, sekä luu päässä.
Kaljavyöstä löytyy ensiapuja äkilliseen kaljahätään.
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9.2 Team Canvas
Kesto: 20-30 minuuttia per tiimi. (Arviossa käytetty viiden hengen tiimiä. Aika kasvaa,
jos tiimissä on enemmän jäseniä.)

Tarkoitus: Tiimiin tutustuminen, tiimin jäsenten osaamisen kartoittaminen, yhteisten
tavoitteiden löytäminen.

Huomioitavaa: Yksi Team Canvas -pohja tulostettava tiimille etukäteen (ks. liite 1).
Kynä varattava kirjoittamiseen. Harjoitus on hyvä tehdä rauhallisessa paikassa ilman
häiriötekijöitä.
Team Canvasin avulla päästään alkuun tiimin oman ilmapiirin luomisessa. Team
Canvasin täyttäminen auttaa selkeyttämään tiimin tavoitteita sekä
motivaatiotekijöitä. Se auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin asioihin:
•

Mitkä ovat koko tiimin tavoitteet? Entä yksittäisten tiiminjäsenien tavoitteet?

•

Mitä osaamista jäsenet tuovat tiimiin?

•

Mitkä ovat tiimin ydinarvot?

•

Miten tiimi kommunikoi keskenään? Miten tehdään päätöksiä? Miten tehdään
suunnitelmia ja arvioidaan niiden toteutumista?

(Understanding Team Canvas, 2015).
Team Canvas voidaan täyttää yhdessä vapaasti keskustellen. Jokaisen mielipiteet ja
ajatukset kirjataan ylös ja katsotaan, olisiko siellä kaikille yhteisiä asioita.
Vaihtoehtoisesti jokainen tiimiläinen voi täyttää omat ajatuksensa post-it –lapuille,
joista ne puretaan yhdessä keskustellen ja kirjataan kaikille yhteiset asiat ylös.
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Overflown Team Canvas.

9.3 Product Canvas ja speksauskävely
Kesto: Yksi tunti per tiimi.
Tarkoitus: Tuotteeseen tutustuminen poissa omalta työpisteeltä. Yhtenäisen
tavoitteen hahmottaminen.

Huomioitavaa: Yksi Product Canvas -pohja tulostettava tiimille etukäteen (ks. liite 2).
Kynä varattava kirjoittamiseen. Hyvä keli plussaa.
Yhteinen mielikuva saadusta toimeksiannosta on ensiarvoisen tärkeää, Product
Canvas auttaa luomaan kaikille tiimin jäsenille saman ymmärryksen tavoitteesta
(Product Canvas, 2018).
Product Canvas auttaa selkiyttämään mm. seuraavia asioita:
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•

Miksi käyttäjä haluaisi ostaa / käyttää tätä tuotetta?

•

Miltä tuotteen pitäisi näyttää?

•

Miten käyttäjä tuotetta käyttäisi?

Tiimin tulisi lähteä pois työpisteeltä ja täyttää keskenään Product Canvas. Ulkona
käyminen (vaikkapa jäätelöllä) on erittäin suotavaa ja se vahvistaa tiimihenkeä.

Overflow täyttämässä Product Canvasia ulkona.

9.4 Moving Motivators
Kesto: 10-20 minuuttia per henkilö
Tarkoitus: Kartoittaa jokaisen WIMMA Labilaisen henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä
ja tutustua samalla kahden kesken.

Huomioitavaa: Kahdet Moving Motivators -kortit oltava etukäteen tulostettuna (ks.
liite 3). Varattava rauhallinen tila, jossa ei ole häiriötekijöitä.
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Moving Motivators –harjoitus on lähtöisin Management 3.0 –kirjasta ja se tehdään
1-on-1 jokaisen WIMMA Labilaisen kanssa. Motivaatiotekijöiden kartoittamisen
lisäksi valmentaja saa mahdollisuuden tutustua WIMMA Labilaiseen ja kysellä, miten
on mennyt.
Kortit järjestetään selkeään riviin, josta käy ilmi tärkeysjärjestys (esimerkiksi
vasemmalle vähiten tärkeä ja oikealle kaikkein tärkein) (Management 3.0 Practice:
Moving Motivators, N.d). Ääneen pohtimista kannattaa rohkaista, sillä samalla saa
ymmärryksen toisen ajattelumaailmasta (Yle Lean Culture Toolkit, 2018). Kaikkia
kortteja ei ole pakko käyttää, mutta tällöin täytyy perustella, miksei käyttänyt jotain
tiettyä korttia.
Kun WIMMA Labilainen on saanut omat korttinsa järjestettyä, valmentaja laittaa
oman rivinsä näkyville.
Esitettäviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:
•

Miksi kortit ovat juuri tässä järjestyksessä? Mitä ne merkitsevät sinulle?

•

Kerrotko vähän, miksi nämä kolme korttia ovat tärkeimpiä?

•

Kerrotko vähän, miksi nämä kolme korttia ovat vähiten tärkeitä?

•

Oliko vaikeaa määrittää järjestys?

•

Onko olemassa joku yksi, oikea järjestys?

•

Jos olisit tehnyt tämän kaksi vuotta sitten, olisiko järjestys ollut erilainen?

•

Jos tekisit tämän kahden vuoden päästä, olisiko järjestys erilainen?

•

Mitä samaa löydät meidän riveistä?

•

Mitä erilaista löydät meidän riveistä?

•

Miksi minun on tärkeää tietää, mitä sinulla on kaikkein tärkeimpänä?
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Kysymyksiä voi esittää tarpeen mukaan ja jos niistä herää keskustelun myötä uusia
kysymyksiä, ne kannattaa esittää. Jokainen keskustelu on erilainen.
Mikäli aikaa jää, harjoituksen voi tehdä uudelleen WIMMA Labin lähestyessä loppua
ja katsoa, onko jokin kenties muuttunut.
Harjoituksen voi vetää myös yksi tiimi kerrallaan, mutta tämä vaatii paljon
luottamusta toisiin henkilöihin. Ainakin alkuvaiheessa harjoitus on suositeltavaa
tehdä kahdestaan. Turvallisen ilmapiirin luominen on tärkeää.

Moving Motivators –harjoitus.

9.5 Tiimin omat pelisäännöt
Kesto: 10-20 minuuttia per tiimi.
Tarkoitus: Luoda tiimin yhteisen pelisäännöt, joita kaikki tiimin jäsenet sitoutuvat
noudattamaan.
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Huomioitavaa: Jokaiselle tiimille varattava iso paperi sekä tusseja, joilla kirjoittaa
säännöt ylös (Malin, 2017).
Tiimi tekee keskenään omat pelisäännöt, joita noudattavat koko WIMMA Labin ajan.
Sääntöjä kuitenkin voi (ja pitää) päivittää, jos tilanne muuttuu tai säännöt eivät tunnu
enää järkeviltä (Yle Lean Culture Toolkit, 2018).
Sääntöjen luomisessa voi käyttää esimerkiksi seuraavaa ohjeistusta:
1. Jokainen tiimiläinen listaa itsekseen paperille 5 (tai enemmänkin, jos tulee
mieleen) kohtaa, jotka auttavat tiimiä työskentelemään mahdollisimman
tehokkaasti yhdessä.
2. Ehdotuksia käydään ääneen läpi ja äänestetään, otetaanko se mukaan
pelisääntöihin.
3. Pelisäännöt kirjataan suurelle paperille, joka laitetaan paikalle, josta koko tiimi
sen näkee.
Sääntöjä ei kannata kuitenkaan tehdä liikaa, noin 5-6 sääntöä per tiimi on sopiva
määrä.
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Mysticons-tiimin säännöt seinälle laitettuna.

9.6 Lean Coffee
Kesto: Koko WIMMA Labin ajan.
Tarkoitus: Saada vastauksia kysymyksiin silloin, kun niitä on mahdollista saada.
Huomioitavaa: Varattava yksi pöytä vain tähän käyttöön. Pöydälle sijoitettava kyniä
sekä post-it -lehtiö.
Lean Coffee –ajatus on muokattu WIMMA Labin käyttöön sopivammaksi Ylen Lean
Culture Toolkitistä (2018).
Teknistä tukea ja muuta opastusta ei ole aina heti saatavilla, sillä
opetushenkilöstöllä on paljon muitakin projekteja meneillään. Tarkoitukseen
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varatulle pöydälle kuka tahansa voi käydä kirjoittamassa mieltä askarruttavan
kysymyksen post-it –lapulle oman nimensä kera. Ohi kulkiessaan ohjaaja katsoo
pöydällä olevat kysymykset läpi ja osaa mennä keskustelemaan oikean henkilön
kanssa aiheesta.
Näin WIMMA Labilaiset saavat mahdollisimman pian apua ongelmissa, joissa
valmentaja ei pysty auttamaan.

9.7 Pitchaus- ja kättelyharjoitus
Kesto: 30-60 minuuttia.
Tarkoitus: Oppia kertomaan omasta tekemisestä lyhyesti ja ytimekkäästi sekä oppia
kättelemään toista ihmistä.

Huomioitavaa: Jokaisen tulisi harjoitella omaa pitchausta ennen harjoitusta.
Harjoituksen aikana puhe pitäisi osata jo hyvin ulkoa.
Nämä kaksi harjoitusta kannattaa pitää yhdessä, sillä molemmat vaativat paljon
toistoa.
Pitchaus on lyhyt myyntipuhe, jossa henkilö pyrkii tuomaan oman osaamisensa
nopeasti esille esimerkiksi mahdolliselle työnantajalle.
Pitchauksessa voi kertoa esimerkiksi:
•

Kuka olet?

•

Mitä osaat? Miten puheen kuulija hyötyy osaamisesta?

•

Miten eroat muista?
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Pitchauksen tulisi kestää noin 30-60 sekuntia. Pitchausta kannattaa harjoitella
muutaman kerran, vaikka peilin ääressä ennen itse harjoituksen toteuttamista.
Pitchauksen esittämisen jälkeen kätellään toista ihmistä. Kättely ei saisi olla liian
veltto, eikä toisaalta liian lujakaan. Kätellessä on hyvä tapa katsoa toista silmiin, sillä
se osoittaa luotettavuutta. Useimmiten kättelyyn käytetään oikeaa kättä.
Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään, jotka asettuvat seisomaan vastakkain
toisiaan. Jokainen puhuu oman pitchauksensa vuorollaan, jonka jälkeen kätellään
vastapäätä olevaa ihmistä. Tämän jälkeen toinen rivi liikkuu siten, että vastapäätä on
aina uusi ihminen. Samaa toistetaan niin kauan, kunnes on taas ensimmäisen
henkilön naama omalla kohdalla.
Toteutuksesta voi tehdä lukuisia omia variaatioita, tärkeintä on toistojen määrä ja
palautteen saaminen. Jokaisen pitchauksen ja kättelyn jälkeen olisi hyvä saada
palautetta sekä perusteluita. Esimerkiksi ”Hyvin se meni” ei riitä, vaan olisi hyvä
pyytää tarkennuksia, kuten ”Mikä siinä oli erityisen hyvää? Entä huonoa?” Saadun
palautteen perusteella omaa puhetta ja kättelyä voidaan parantaa seuraavaa kertaa
varten.
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Kättelyharjoitus meneillään.

9.8 Happiness Wall
Kesto: 5-10 minuuttia.
Tarkoitus: Antaa rakentavaa palautetta asiallisesti ja nopeasti.
Huomioitavaa: Varattava tarpeeksi post-ittejä sekä kyniä.
Tämän harjoituksen voi pitää esimerkiksi jonkun toisen harjoituksen jälkeen, jotta
siitä saadaan kerättyä välittömästi tuoretta palautetta.
Seinälle teipataan kolme post-it -lappua; yhdessä on iloinen naama, toisessa
neutraali naama ja kolmannessa surullinen naama. Jokainen osallistuja kirjoittaa
oman palautteensa puhtaalle post-it -lapulle ja jättää sen haluamansa naaman alle
(Management 3.0 Practice: Happiness Door Increases Employee Engagement,
2015).
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Palautteessa on erityisen tärkeää perustella, miksi jätti sellaisen palautteen. Jos joku
meni hyvin, miksi? Jos joku meni huonosti, miksi? Saadun palautteen perusteella
harjoitusta voidaan parantaa seuraavaa kertaa varten ja mielipiteet saadaan otettua
heti huomioon, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa.
Harjoituksen vetäjän kannattaa jättää huone hetkeksi, jotta osallistujat voivat jättää
palautteensa rauhassa ja anonyymisti.
Esimerkkejä pitchaus- ja kättelyharjoituksesta saadusta palautteesta kesällä 2018:

Olisi pitänyt olla enemmän improvisaatiota niin kuin oikeassa tilanteessa.
Muuten OK.
Pitchaukset parani loppua kohden, koska tuli toistoja! Ihan ok harkka.
Muuten hyvä, mutta koulutus ei riitä piirissä pyörimiseen.

WIMMA Labilainen jättää palautetta kättelyharjoituksen päätteeksi.
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9.9 LinkedIn-tilin luominen ja päivitys
Kesto: 30-60 minuuttia.
Tarkoitus: Luoda hyvät lähtökohdat verkostoitumiseen. Hankkia ammatilliselle
verkostolle pohja.

Huomioitavaa: Kannattaa tehdä englanniksi (varsinkin IT-alalla).
LinkedIn toimii työntekijöiden ja työnantajien kohtaamispaikkana. Erityisesti IT-alalla
tulisi olla LinkedIn-tili tehtynä ja profiili ajan tasalla. Hyvin tehty profiili auttaa
ammatillisen verkoston rakentamisessa.
Alle on koottu yleisiä ohjeita, joita kannattaa noudattaa varteenotettavan LinkedInprofiilin teossa:
•

Vältä typoja! Oikolueta tekstisi jollain muulla.

•

Profiilikuvaksi selkeä valokuva omasta naamastasi (ei kokovartalokuvaa), ei
mikään hassuttelukuva! Ei muita ihmisiä, eläimiä, esineitä tms. Hyvä kuva
kertoo ammattimaisuudesta. Taustakuvaksi voi laittaa esimerkiksi jotain
työhön liittyvää.

•

Jos etsit töitä, tuo se esille heti otsikossa.

•

Summary-osion oltava mielenkiintoa herättävä, selkeä ja informatiivinen.
Yhteenvedosta ei kannata tehdä liian pitkää. Korosta ydinosaamista.
Ranskalaisia viivoja voi käyttää.

•

Yhteystiedot selkeästi esille, esimerkiksi Summary-osioon ensimmäiseksi.

•

Työkokemus kirjoitetaan uusimmasta vanhimpaan (uusin ylhäällä). Kerro
pieni info työtehtävistä ja käytetyistä ohjelmista / välineistä.
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•

Julkinen profiili auttaa löydettävyyttä... Julkisuutta saat vaihdettua
asetuksista.

•

Korjaa URLista turha hötömölö pois. Tämänkin saat tehtyä asetuksista.

Kun profiili on tehty ja oikoluetettu, verkostoidu! Lähetä kontaktipyynnöt vähintäänkin
jokaiselle WIMMA Labilaiselle sekä ohjaajille. Mikäli yrityksistä käy vierailijoita,
lähetä välittömästi vierailun jälkeen kontaktipyyntö, jotta et unohdu mielestä.

9.10 Mob Programming
Kesto: 4 tuntia (tai enemmän).
Tarkoitus: Oppia kommunikoimaan tiimin sisällä.
Huomioitavaa: Tarvittavat ohjelmat oltava etukäteen asennettuna tietokoneelle (ja
testattu toimivaksi). Suuri yhteinen näyttö (esim. TV tai videotykki) oltava
käytettävissä. Harjoitus on hyvä tehdä rauhallisessa paikassa ilman häiriötekijöitä.
Harjoitus on suunnattu eritoten ohjelmistopuolelle, mutta kaikkien osallistujien ei
tarvitse olla ohjelmoijia. Jokainen voi osallistua oman osaamisena mukaisesti.
Mob Programming tarkoittaa sitä, että kaikki tiimin jäsenet tekevät töitä yhdessä
saman tavoitteen aikaansaamiseksi, samaan aikaan, samassa tilassa ja samalla
tietokoneella (Mob Programming, A Whole Team Approach - Woody Zuill, 2017).
Yksi tiimin jäsen on ”Driver” ja loput ovat ”Navigaattoreita”. Rooli vaihtuu sovittuina
aikaväleinä, esimerkiksi 10 minuutin välein.
Navigaattoreiden tehtävä on keskustella keskenään ja antaa ohjeita Driverille, joka
toteuttaa ohjeet tietokoneella. Driverin lähtötaso on otettava huomioon ohjeita
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antaessa, sillä kaikki eivät välttämättä osaa ohjelmoida. Navigaattorit voivat myös
neuvoa tiedonhakua Driverille ja kertoa, mitä täytyy Googlettaa.
Driverin tehtävä on koodata se, mitä Navigaattorit neuvovat. Driver ei saa itse tulla
mukaan pohdintaan, hän ei saa tehdä esimerkiksi ehdotuksia ”Eikö näin olisi
parempi?”. Driver kuitenkin saa kysyä ohjeita epäselviin asioihin, kuten ”Miten tämä
kirjoitetaan?”.

Mysticons ratkomassa Secret Messagea Mob Programming -harjoituksessa.

Mob Programmingilla on lukuisia hyötyjä, joista tärkeimpiin kuuluvat esimerkiksi:
•

Tuotetaan selkeämpää koodia.

•

Ei tule mergekonflikteja, kun tehdään vain yhtä koodia kerrallaan.

•

Palavereille ei ole tarvetta, kaikki pysyvät kärryillä tilanteesta.
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•

Kaikkien mielipiteet otetaan huomioon.

•

Opitaan toisilta, eikä osaaminen jää vain yhden ihmisen päähän.

•

Se on hauskaa!

Tiimin tehtäväksi on hyvä ottaa joku toimeksiantoon liittymätön tehtävä, jotta kaikki
voivat muodostaa yhteisen käsityksen uudesta ongelmasta. WIMMA Labissa
käytettiin Wunderdog -sivuston tarjoamaa Secret Message –ohjelmointipähkinää
(Secret Message, 2016).
Ennen tehtävän aloittamista kannattaa muistuttaa tiimiä hyvistä
kommunikointisäännöistä: kohdellaan toisia ystävällisesti, kunnioittavasti sekä
huomaavaisesti.
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10 Markkinointi ja viestintä
WIMMA Labin jatkuvuuden kannalta markkinointi on hyvin oleellisessa osassa.
Markkinointi auttaa muun muassa uusien opiskelijoiden mielenkiinnon
herättämisessä sekä yrityksiltä toimeksiantojen saamisessa.
Markkinointia suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon WIMMA Labin ulkoiset
sidosryhmät. Eri sidosryhmät seuraavat eri kanavia, joten yhtä ja tiettyä kanavaa ei
voi käyttää kaikkeen markkinointiin.
Erittäin tärkeää on myös miettiä jo etukäteen, millaisen mielikuvan haluaa WIMMA
Labista antaa.
WIMMA Labin viestintää on pyritty keskittämään seuraavanlaisesti:
•

Opiskelijat
o Youtube, Twitter, Instagram
o Opiskelijoihin tehoaa parhaiten lyhyet, hauskat videot sekä rennot
valokuvat, joista välittyy hyvä meininki.

•

Toimeksiantajat, yritykset sekä sponsorit
o LinkedIn, WIMMA Labin kotisivut
o Yritykset (varsinkin IT-alalla) seuraavat ahkerasti LinkedIniä, jonne
kannattaa laittaa ammattimaisempia päivityksiä ja tuoda osaamista
esille.

•

Alumnit
o Henkilökohtaiset viestit, LinkedIn
o Vanhat WIMMA Labiin osallistuneet opiskelijat tietävät jo, mistä on
kyse. Heille voi viestiä henkilökohtaisesti, esimerkiksi LinkedIn-viestein.
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•

Muut oppilaitokset
o LinkedIn, WIMMA Labin kotisivut
o Miten opiskelijat saadaan kiinnostumaan näin pitkästä, kesällä
järjestettävästä kurssista? WIMMA Labin hyödyt tuotava
mielenkiintoisella tavalla ilmi.

•

Avoimien ovien vieraat sekä muut vieraat
o WIMMA Labin kotisivut, LinkedIn, Youtube, Facebook, henkilökohtaiset
viestit…
o Vieraita kannattaa kutsua jokaisen käytettävissä olevan kanavan
kautta, jotta viesti tavoittaa mahdollisimman monet.
o Henkilökohtaisia kontakteja kannattaa lähestyä henkilökohtaisilla,
personoiduilla viesteillä esimerkiksi LinkedInin kautta.

Erityisesti Avoimien ovien markkinointi on saatava käyntiin mahdollisimman
nopeasti, jotta vieraat osaavat varata tapahtumalle aikaa kalentereihinsa. Avoimista
ovista kannattaa pyrkiä laittamaan viestiä tasaisesti vaikkapa pari kertaa viikossa,
pääasia että sille saadaan paljon näkyvyyttä.
WIMMA Labin kotisivuille voi lisätä myös toimeksiantajien sekä WIMMA Labiin
osallistuneiden opiskelijoiden henkilökohtaisia haastatteluita tai lainauksia. Nämä
tuovat oikeita kokemuksia ja mielipiteitä esille. Kannattaa kuitenkin etukäteen
varmistaa, että henkilön sanomisia saadaan varmasti käyttää kotisivuilla.
Toimeksiantajalta voisi kysyä esimerkiksi, että ”Oliko WIMMA Labista oikeasti
hyötyä? Voisiko heitä rekrytoida? Oliko heidän tekemänsä ratkaisu sellainen, jota
voisi oikeasti käyttää?”.
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WIMMA Labilaiselta taas olisi hyvä kuulla oma mielipide siitä, että ”Mitä uusia
kokemuksia sait? Mikä oli erityisen hyvää / huonoa? Mitä tuloksia saitte aikaan
käytetyillä metodeilla?”
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11 Vierailijat
WIMMA Labissa käy hyvin paljon vieraita eri yrityksistä. He saavat erinomaisen
tilaisuuden tutustua opiskelijoihin paremmin ja markkinoida samalla omaa
yritystään.
Vieraan vastaanottamisen perusteet kannattaa käydä kaikkien kanssa läpi ennen,
kuin ulkopuolisia vieraita tulee käymään. Yhteiset käytössäännöt on hyvä sopia
etukäteen, esimerkiksi ettei kännyköitä räpelletä vierailijan läsnä ollessa. Jo yksikin
huonosti käyttäytyvä henkilö voi jättää negatiivisen mielikuvan vierailijaan, eikä hän
välttämättä tule enää toista kertaa.

11.1 Osaamisen kartuttaminen
Yritysvieraita voi pyytää käymään kertomassa omasta osaamisestaan, erityisesti jos
se liittyy toimeksiantojen aiheisiin. Vieras voi pitää esimerkiksi pienen luennon
erityisosaamisestaan. Näin alan termit tulevat tutuiksi ja opiskelijat saavat samalla
käsityksen oikean työelämän tavoitteista ja haasteista.
Mikäli jollain virtuaaliyrityksellä on jokin akuutti hätä ja vieras kenties osaisi auttaa
asiassa, häneltä voidaan kysyä samalla neuvoja ongelmaan.

11.2 Osaamisen näyttäminen
Jokaisen vieraan käydessä WIMMA Labilaiset saavat myös tilaisuuden kertoa
omasta osaamisestaan. Erityisesti IT-alalla omasta itsestä kertominen voi joskus
olla haastavaa, vierailijat tarjoavat puhumisen harjoitteluun oivan mahdollisuuden.
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Kannattaa ottaa huomioon, että kaikki vieraat eivät välttämättä ole alan ihmisiä.
Tällöin osaamisesta pitäisi osata kertoa ”maallikkokielellä”, eli jättää alan vaikeat
termit pois.

11.3 Verkostoituminen
Vierailijoiden käydessä on hyvä muistuttaa WIMMA Labilaisia verkostoitumisen
tärkeydestä, sillä se tuppaa unohtumaan kovin usein. Verkostoitumisesta saattaa
olla tulevaisuudessa hyötyä harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetöiden aiheita
etsittäessä.
WIMMA Labille tehtiin kesällä 2018 oma käyntikortti. Jokaiselle virtuaaliyritykselle
tehtiin myös omia käyntikortteja, joiden taakse yrityksen jäsenet pystyivät
kirjoittamaan omia yhteystietojaan sekä LinkedIn-osoitteitaan. Käteen jäävä fyysinen
muistutus jättää pysyvämmän mielikuvan sen vastaanottajalle.

WIMMA Labilaiset sekä vieraita Qvantelilta. Kuva: Lauri Mäkinen.
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11.4 Motivaation nostaminen
Vieraiden käymisen on todettu yleisesti nostavan WIMMA Labilaisten motivaatiota.
Koulumaailmassa opiskelu joskus turruttaa ja väsyttää, joten vieraat tarjoavat
tervetulleen näkymän tulevaisuuteen. On mukavaa, kun alan ammattilainen käy
antamassa palautetta ja tutustuu työhön, tuoden myös uusia näkökulmia esille.
Samalla oma mielikuva tehdystä ammatinvalinnasta saa vahvistusta.
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12 Tapahtumat
WIMMA Labissa on useita erilaisia tapahtumia, kuten Kettu Keter sekä Kaunailta,
joiden päätarkoituksena on hengen nostattaminen ja samalla paineiden purkaminen.
On tärkeää, että on ”omia juttuja”, joista voidaan keskustella seuraavina päivinä.
On myös olemassa virallisempia tapahtumia, kuten Avoimet ovet, joiden
tarkoituksena on osaamisen näyttäminen ulkopuolisille tahoille sekä kiinnostuksen
nostattaminen. On erittäin oleellista WIMMA Labin jatkumisen kannalta, että
yritykset osoittavat kiinnostusta sitä kohtaan, sillä yrityksien kautta saadaan
toimeksiantoja, opastusta ja laitteistoa käytettäväksi.

12.1 Avoimet ovet
Avoimet ovet ovat WIMMA Labin suurin ja julkisin tapahtuma, jossa esitellään
virtuaaliyrityksien tuotoksia ulkopuolisille yrityksille ja muille tahoille. Tapahtumassa
pyritään keräämään palautetta tehdystä työstä ja verkostoitumaan oman alan
ihmisiin.
Jokainen virtuaaliyritys pääsee demoamaan omia tuotteitaan ja jäsenet voivat kertoa
omasta osaamisestaan ja roolistaan tuotteen toteutuksessa.
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Pengwin Median demopiste valmiina Avoimien ovien vieraita varten.

12.1.1

Hyvissä ajoin ennen Avoimia ovia

Avoimien ovien markkinointi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, jotta vieraiden huomio saadaan kiinnitettyä tapahtumaan. Jokainen
käytettävissä oleva kanava kannattaa hyödyntää ja viestejä, videoita ja kuvia tulisi
laittaa useamman kerran viikossa. Näin ajankohta pysyy tuoreena muistissa, eikä
pääse unohtumaan. Ohjaajien on hyvä käyttää myös omia kontaktejaan hyödyksi ja
kutsua vieraita personoiduilla, henkilökohtaisilla viesteillä käymään Avoimissa
ovissa.
Hyvissä ajoin tulisi pohtia, kannattaako Avoimet ovet järjestää itse
työskentelytilassa, vai tulisiko tapahtumalle varata kokonaan oma tilansa. Jos
vieraita on odotettavissa useita kymmeniä, oman tilan varaus on parempi vaihtoehto,
jotta kaikki mahtuvat kiertelemään hyvin. Tuolit on myös hyvä varata tilaan, jotta
vieraat pääsevät istumaan infotilaisuuden ajaksi.
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Mikäli tapahtumassa on tarkoitus tarjoilla esimerkiksi kahvia ja pullaa, niiden
tilaaminen ja tarjoilun suunnittelu kannattaa tehdä ajoissa. Tarjoilun olisi oltava
mahdollisimman sujuvasti suunniteltu, ettei pöydän eteen muodostu ns.
”pullonkauloja”. Kannattaa myös ottaa huomioon mahdolliset erityisruokavaliot,
tarjolla kannattaa olla kahvin lisäksi esimerkiksi mehua ja teetä.
Virtuaaliyrityksien demotilat on hyvä rakentaa ajoissa ja testata, että käytetty
laitteisto toimii toivotulla tavalla. Jokaisesta tuotteesta olisi hyvä valmistaa
infolehtinen, jossa käy ilmi toimeksiannon pääkohdat. Tiimiläisille kannattaa myös
tehdä rintaan kiinnitettävät nimikyltit, joissa voi kertoa oman ja yrityksen nimen
lisäksi esimerkiksi omasta osaamisesta muutaman avainsanan.
Kesällä 2018 jokainen virtuaaliyritys sai oman vastuualueen, jonka järjestelyt he
saivat hoitaa itse:
•

Mysticons: kahvipöydän organisointi ja kahvinjakelu tapahtuman aikana.

•

Iotitude: Demoihin tarvittavan laitteiston hankkiminen virtuaaliyrityksille.

•

Overflow: Verkkoyhteyksien järjestäminen demopisteille.

•

Pengwin Media: Infolehtiset yrityksille, nimilaput, opastekyltit, markkinointi.

Yleisiä WIMMA Labista kertovia infolehtisiä voi printata myös vieraille jaettavaksi,
näin saadaan luotua mieleenpainuvampi kokemus.
Kesällä 2018 WIMMA Labin Avoimet ovet järjestettiin keskiviikkona 13.6. On tärkeää
järjestää tapahtuma hyvissä ajoin, ennen kuin kaikki lähtevät kesälomien viettoon.
Kesälomalta on paljon vaikeampaa saada ihmisiä vierailemaan tapahtumassa.
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Pengwin Median tekemiä esitteitä ja käyntikortteja Avoimiin oviin.

12.1.2

Juuri ennen Avoimia ovia

Jokaisella WIMMA Labilaisella pitäisi viimeistään tässä vaiheessa olla ajan tasalla
oleva LinkedIn-tili, jotta verkostoituminen olisi mahdollisimman sujuvaa.
Opasteita tulisi sijoittaa kaikkiin kriittisiin paikkoihin, jotta saapuvat vieraat löytävät
varmasti perille jo etuovelta asti. Kannattaa ottaa huomioon myös vaihtoehtoiset
reitit, esimerkiksi tulevatko vieraat hissillä vaiko portaita pitkin?
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Avoimien ovien opaste hississä.

Jokaisen WIMMA Labilaisen tulisi osata kertoa omasta tekemisestään ja
virtuaaliyrityksen saamasta toimeksiannosta selkeästi. On otettava huomioon
(erityisesti IT-alalla), etteivät kaikki vieraat ymmärrä alan termejä.

12.1.3

Avoimien ovien aikana

Vieraat on kohteliasta toivottaa tervetulleiksi ja kiittää heitä tapahtumaan
osallistumisesta heti aluksi. Kun kaikki ovat saaneet kahvikupin käteensä ja
päässeet istumaan, voi pitää lyhyen esittelytilaisuuden ja kertoa WIMMA Labista.
Esittelytilaisuuden jälkeen vieraat voivat vapaaseen tahtiin kierrellä virtuaaliyrityksien
demopisteillä ja tutustua rauhassa WIMMA Labilaisiin ja heidän
aikaansaannoksiinsa.
Aikaa kannattaa varata myös verkostoitumiseen, ettei kaikki aika kulu ainoastaan
tuotteen esittelemiseen. Tehtäviä kannattaa kierrättää siten, että kaikilla on aikaa
keskustella ihmisten kanssa muuallakin, kuin omalla pisteellä.
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Iotituden jäsenet esittelevät demoa Avoimissa ovissa.

12.1.4

Avoimien ovien jälkeen

Kun kaikki vieraat ovat poistuneet, on aika hellittää hieman. Avoimet ovet ovat melko
stressaava tapahtuma, sillä harva opiskelija on tottunut sosialisoimaan niin paljon
tuntemattomien ihmisten kanssa.
Tilojen siivoaminen kannattaa suosiolla jättää seuraavalle päivälle, sillä kaikki ovat
tässä vaiheessa hyvin väsyneitä pitkän päivän jäljiltä. Huilailun jälkeen voikin
sopivasti siirtyä Kettu Keterin viettoon.
Avoimista ovista voi tehdä jälkikäteen vaikkapa videon, jossa on koostettu
tapahtuman parhaat kohdat ja jolta välittyy hyvä meininki. Video on mukava tapa
kiittää vieraita käynnistä ja infota samalla niitä ihmisiä, jotka eivät päässeet paikan
päälle. Mikäli videota ei ole mahdollista tehdä, valokuvakin on mukava muisto
tapahtumasta.
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12.2 Kettu Keter
Kettu Keter, eli toisin sanoen Get together, on Avoimien ovien jälkeen tapahtuva
ravintolailta, jonne WIMMA Labilaiset ja ohjaajat kokoontuvat purkamaan paineita ja
juhlimaan Avoimien ovien päättymistä. Samalla voidaan tutustua muihin WIMMA
Labilaisiin epämuodollisemmassa ympäristössä.
Kettujuhlaan tulisi hankkia erillinen sponsori, joka myös ottaa osaa illanviettoon.
Sponsori voi kustantaa esimerkiksi ravintolasta ruuat kaikille osallistujille. Sponsori
voi olla vaikkapa joku yritys, joka haluaa tutustua WIMMA Labilaisiin rennommissa
merkeissä. Budjetista kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen ja ilmoittaa
osallistujille, mitä kustannetaan ja millä summalla.
Tapahtumaa varten kannattaa jostain sopivasta ravintolasta varata jo hyvissä ajoin
riittävästi pöytiä, jotta kaikki pääsevät istumaan lähekkäin toisiaan. Ruokalistaan
kannattaa tutustua etukäteen ja mahdollisuuksien puitteissa kaikilta osallistujilta voi
kerätä tilaukset jo valmiiksi ja toimittaa ne ravintolalle. Tämä jouduttaa suuren
tilauksen toimittamista ja helpottaa ravintolatyöntekijöiden tehtäviä. Näin myös
varmistetaan, että sovitussa budjetissa pysytään.
Kettujuhlaa järjestettäessä kannattaa ottaa huomioon, että seuraavan aamun
töihintuloajoista voi joutua joustamaan vähän.
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Kettu Keter järjestettiin kesällä 2018 ravintola Sohwissa.

12.3 Kaunailta
Kaunailta on WIMMA Labin sulkemisen merkiksi järjestettävä tapahtuma, jossa
päästään purkamaan kesän tapahtumia ja arvioimaan tehtyä työtä.
Kuten Kettu Keterille, myös Kaunaillalle tulee etsiä hyvissä ajoin sponsori
kustantamaan illan menot. Tapahtuman on tarkoitus olla vapaamuotoinen ja illan
ohjelmassa voi olla esimerkiksi saunomista ja syömistä. Kaunailtaan osallistuvat
kaikki WIMMA Labilaiset, ohjaajat sekä tietenkin tapahtuman sponsoroiva taho.
Kesällä 2018 Qvantel sponsoroi WIMMA Labilaisille saunaillan omissa
edustustiloissaan. Lisäksi WIMMA Labilaiset saivat pitsaa sekä muutaman
ruokajuoman per naama.
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Kannattaa ottaa huomioon, että paikalla tulee todennäköisesti olemaan useampi
sponsoroivan yrityksen edustaja. Vaikka ilta onkin vapaamuotoinen, on hyvä miettiä,
millaisen mielikuvan haluaa antaa mahdolliselle rekrytoijalle.
Illan päätavoite on kuitenkin pitää hauskaa, jotta kaikki voivat hyvillä mielin jättää
WIMMA Labin taakseen.

WIMMA Labilaiset nauttimassa kauniista kelistä kesällä 2018. Hyvän tiimihengen
ylläpitämiseksi kannattaa toisinaan poistua toimistolta ja tehdä jotain hauskaa
yhdessä.
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13 Lopuksi
WIMMA Lab on erittäin intensiivinen projekti, joka jättää jälkensä jokaiseen
osallistujaan.
Kesällä 2018 WIMMA Labiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan WIMMA Lab on
uniikki mahdollisuus saada käytännön kokemusta suuremmista projekteista vaihe
kerrallaan, alusta loppuun saakka. Koska kyse on koulumaailmaan sijoittuvasta
työharjoittelusta, on myös varaa rauhassa testata uusia asioita ja joskus
epäonnistuakin, ilman että mikään yritys ottaa niistä rahallista vahinkoa. WIMMA Lab
tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia projekteja, johtajakokemusta sekä ainutlaatuisia
verkostoitumismahdollisuuksia.
WIMMA Lab jatkaa eteenpäin, suurempana kuin koskaan.
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