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NÄIn valmistaudut mastermind - tapaamiseen
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MASTERMIND - TAPAAMISEN RAKENNE
Jos ryhmän tapaamisen kesto on tunti niin tässä on toimiva 

rakenne. Mikäli ryhmässä on yli 6 henkeä, kannattaa ajaksi 

varata 1,5 tuntia.

1. 10min: Tämä aika käytetään viime tapaamiseen jälkeen 

tulleiden onnistumisien ja voittojen läpikäymiseen. 

Jokainen kertoo omansa. Nämä onnistumiset voivat liittyä 

tavoitteisiin, jotka asetettiin viime kerralla.

2. 40min: hot seat (ongelma, idea) usein tämä vaihe on 

yleisiä kuulumisia, mutta joskus se menee kovaksi 

työstämiseksi

3. 10min: Tavoitteet: mitä haluaa saavuttaa seuraavaan 

tapaamiseen menneessä

Johtaja: Huolehtii, että aikataulussa pysytään tapaamisen 

aikaan. Hän huolehtii, että hot seatilla on tarpeeksi aikaa (ja 

on valmistellut esitettävät asiat). Hän huolehtii, että ryhmän 

jokainen jäsen asettaa ja kertoo omat tavoitteensa.

Hyvä tapa valita johtaja on ottaa aina tämän tapaamisen hot 

seat tulevan tapaamisen johtajaksi.
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HOT SEAT - valmistautumisohjeet
1. Valmistaudu hyvin ja hyvissä ajoin ennakkoon. Varaa valmistautumiselle aikaa, 

ettei se tapahdu kiireessä saman päivän aamulla.

2. Käy kerran läpi esityksesi (kyllä, ennakkoon) ja huolehdi, että esityksen 

lopputulos on se mitä haluat. Tämä takaa sen, että saat ryhmältä oikeanlaisia 

ideoita ja palautetta.

3. Valmistele tarkkoja kysymyksiä, joihin kaipaat muilta vastauksia. Mitä tarkempia 

asioita voit kysyä ongelmastasi tai uudesta ideastasi, sen parempia vastauksia saat.

4. Kysy ihan jokaisen mielipidettä (jos se tuntuu tarpeelliselta). Usein vain muutama 

hyppää helposti vastaamaan/antamaan ideoita. Suurin hyöty kuitenkin tulee, jos 

kaikki vastaavat. Näin ideat eivät liian yksipuolisia.

5. Nauhoita oma hot seat- puheesi ja saaamasi vastaukset. Voit kuunnella sen 

uudestaan ja keskittyä täysin siihen ilman painetta esiintymisestä.

6. Kysy kaikilta, mitkä ovat seuraavat askeleesi (jos hän olisi sinun paikalla). Lopuksi 

listaa vielä itse mitä aiot tehdä. Silloin olet vastuullinen kaikille muille ja sinulla on 

motivaatio tehdä asiat.

7. Tee oikeasti asiat, mitä sinulle suositellaan. Varaa näille asioille aikaa kalenterista, 

vaikka sinulla olisi paljon asiakastyötä. Meillä on joka maanantai ja tiistai varattu 

pelkästään tällaiselle työlle.
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JOHTAJAN VALMISTAUTUMISOHJEET
1. Huolehdi, että tapaamiselle on varattu rauhallinen paikka 

ja ilmoita siitä hyvissä ajoin kaikille.

2. Huolehdi, että kaikki muistavat ja ovat tulossa paikalle 

hyvissä ajoin niin tapaaminen voi alkaa aikataulun 

mukaan. Ole kaikkiin yhteydessä ennen tapaamista.

3. Varmista, että hot seat on hoitanut valmistelunsa ennen 

tapaamista. 

4. Ota kello mukaan tapaamiseen, josta voit seurata aikaa. 

Tapaamisen tarkoitus ei ole juosta pitkään, vaikka se 

tuntuisi kivalta vaan olla ytimekäs eli pidä aikataulusta 

kiinni.

5. Huolehdi, että tapaamisen aikana jokainen on äänessä ja 

kertoo sovitut asiat. 

6. Varmista, että seuraavat johtaja (tämän kerran hot seat) 

muistaa olevansa vastuussa seuraavasta tapaamisesta.
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MUIDEN VALMISTAUTUMISOHJEET
1. Valmistaudu ennakkoon tapaamiseen ja kertaa 

tapaamisten välissä ollutta aikaa. 

2. Katso muistiinpanosi edellisestä tapaamisesta.

3. Valmistele tavoitteesi, jonka aiot kertoa tapaamisessa.

4. Mene tapaamiseen ajoissa ja avoimin mielin.


