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Tilapäinen yhteisö — intensiivinen oppimiskokemus

Miia Kosonen, TKI-asiantuntija, tutkimuskeskusDigitalia, Mikkelin ammattikorkeakoulu,

erityisalana sosiaalinen media, tietojohtaminen ja tiedonhallinta

Ennenkylät kasvattivat lapsensa,

mutta nyt voimmevalita itse kylämme.

Sosiaalisen median suurin arvo on sen

kyvyssäkytkeäihmisettoisiinsayli

aika- ja paikkarajojen. Avoimet verkos-

tot ja yhteisöt ovatkin korvaamaton

mahdollisuus uuden oppimiseen.

Neljänlaista verkkoyhteisöllisyyttä

Internetin läpimurron varhaisina vuosina

1990-luvulla puhuttiin maailmankylästä.

Monen muunhype-ilmiön tavoinkäsite oli

hieman epäselvä. Maailmaonaivanliian

suuri ollakseen yksi kylä.

Se, mitä käsitteellä todennäköisesti haet-

tiin, toteutuu nykyisin Internetin yhtei-

söissä: voimmeluodauseita pieniä kyliä

yli fyysisen maailmanaika-ja paikkarajo-

jen. Tavoitamme samoista asioista kiin-

nostuneetvertaisemmetarvittaessa

vaikkapallontoiselta puolelta.

Pönkä ym.(2012) jakaa verkkoyhteisölli-

syyden neljään pääryhmään ryhmänpy-

syvyydenja sidosten lujuuden perus-

teella:

1. löyhä tilapäinen verkosto,esi-

merkiksi kampanjan tai seminaarin

tapahtumavirta somessa

2. löyhä pysyvä verkosto, esimer-

kiksi verkko-oppimisen edistämi-

seen omistautunut Sometu-ver-

kosto

3. tiiviimpi tilapäinen yhteisö,esi-

merkiksitietyn kurssin verkkoym-

päristö

Kuhankokeilin.

4. tiiviimpi pysyvä yhteisö, esimer-

kiksi jokin harrastusyhteisötai ver-

taistukifoorumi.

Yhteisöllisyyden kokemuksetja tunne yh-

teenkuuluvuudesta ovat tunnusomaisia

erityisesti kahdelle viime mainitulletiiviim-

mälle yhteisölle. Aikaulottuvuudella on

verkossa yllättävän vähän merkitystä. Jos

yhdistävä tekijä on tarpeeksitärkeäksi ko-

ettu ja emotionaalisesti vetoava, yhteisö

voi muodostuajopa silmänräpäyksessä.

  

Vielä ”maailmankylän” aikoihin verkkoyh-

teisöjä ylläpidettiin keskustelufoorumeilla,

sähköpostilistoilla ja uutisryhmillä. Sosi-

aalinen media on laajentanutvälineiden

kirjoa, rikastanutsisältöjä ja madaltanut

osallistumisen kynnystä. Samalla se on

haastanut ihmisten huomionja keskitty-

miskyvyn siis itsensä johtamisen. Kaik-

keenkiinnostavaan on mahdotonta lähteä

mukaan.Ontehtävävalintoja. Yhdellä ih-

misellä voi olla vain muutamaaktiivinen

yhteisöjäsenyys.

Tästä syystä ajallemmetyypillisiä ovatkin

tilapäiset yhteisöt. Ne ovat tehokasta

käyttövoimaa uuden oppimiseen.

Kurssin opiskelijaryhmä esimerkkinä

verkkoyhteisöstä

Omat opetuskokemukseniovaterityisesti

aikuis- ja täydennyskoulutuksista. Kurssin

ympärille muodostuva ryhmäontilapäi-

nen,jopa intensiivinen yhteisö. Se sopii

myös malliesimerkiksi kasvokkaisen ja

virtuaalisen vuoropuhelusta. En ole näinä
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vuosina kuullut yhdenkään aikuisopis-

kelijan sanovan, että verkko-opiskelu

olisi ollut lannistavaa tai vaikeaa. Osal-

listujat yleensä tunsivat toisensa aiem-

milta kursseilta. He tukivattoinentois-

taan ja kannustivat eteenpäin.

Sosiaalinen media onollut kiinteä

osa kaikkea tekemistä

Kursseille on 10 vuodenaikanaosallis-

tunut kokeneita työelämän ammattilai-

sia, 10 - 60 hengen ryhmissä.Sosiaali-

nen media onollut kiinteä osa kaikkea

tekemistä. Vähintään mukanaonollut

se perinteinen keskustelufoorumi, par-

haimmillaan myösyhteistä työskente-

lyä wikissä, opitunreflektointia kurssi-

blogissa ja ongelmanratkaisua pika-

viestimillä. Työtä ja osaamista se kui-

tenkin vaatii. Opetus ei digitalisoidu

itsestäänvainsiksi,että välineetoli-

vatsaatavilla. Setulisi päättäjienkin

muistaa.

 

Mitä pienempiryhmä, sitä enemmän

osallistujat ovat saaneetkurssistairti.

Suuremmilla ryhmillä aito kohtaaminen

Luelisää:
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typistyy helposti tiedottamiseksi ja suo-

rittamiseksi.

Verkko on käytössä 24/7 mutta mei-

däneitarvitse olla

Lämpimimmätkiitokset olen vastaanot-

tanutsiitä, että kursseilla ohjattiin ko-

keilemaan uutta ja kannustettiin ulos

omalta mukavuusalueelta. Käteenjäi

aivan uudenlaisia eväitä ratkaista

omassatyössävastaantulevia haas-

teita. Eräs osallistuja totesi, ettei hän

ollut aiemmin osannutajatellakaan,

että sosiaalisesta mediasta on hyötyä

johtajan työssä!

 

Perheellisistä aikuisopiskelijoista mo-

netkirjautuivat kurssiympäristöön aa-

muyöntunteina viikonloppuisin — ja

niin tein minäkin.Innostus ei tunne

virka-aikoja eikä tuloksellisuus kellon

tuijottamista. Ongelmatratkaistaan vä-

littömästi ja yhteisöllisesti. Kun on hil-

jaisempiaaikoja ja ulkona onvaloisaa,

hyvääitsensä johtamista on nukkua

päiväunettailähteälenkille. Ja siellä-

hän ne parhaimmatideatsyntyvät.

| Hajautunutyhteistyö ja yhteisöllisen työkulttuurin eri muodot

Knowledge sharingin virtual communities

Sosiaalisen median opetuskäyttö
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Verkosto vai yhteisö?

 

- tiivis

Kontekstisidonnalset ryhmät,

esim. seminaarlen Twitter.feed,

tapahtumatJa kampanjat,

Haajotain |

 

 

 

Satunnalset |

ryhmäkeskustelut, esim.

reaaliaikainen chat

   
  

  
= L

lyhytaikainen

Muokattu lähteestä http://slideshare.net/hponka/soslaalisen-medianyhteksllisyys-5350399, Harto Pönkä (2012)
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