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Piirin	  kokoonkutsuminen	  
	  

Tämä moniste on lahja PeerSpirit. Inc:iltä, joka on 
opetusalan yritys, omistautunut elämään ja johtajuuteen 
piirin, etsinnän ja tarinan kautta. Vuodesta 1994 alkaen 
PeerSpirit on opettanut piiriprosessia USAssa, 
Kanadassa, Euroopassa ja Afrikassa. PeerSpiritin 
muodostavat Christine Baldwin, Ann Linnea sekä 
opettajakollegat, joiden asiantuntemusaloihin kuuluvat 
terveydenhuollon johtaminen, uskonnollisten 
yhteisöjen/kirkon johtaminen, opetustoiminta, 
yhdistysten johto, ympäristö- ja yhteisötyö. Ks. 
http://www.peerspirit.com 
 
Piiri on ikivanha kokoontumismuoto. Ihmiset 
ovat kerääntyneet piiriin tuhansien vuosien 
ajan keskustellakseen kunnioittaen toisiaan. 
Piiri on toiminut perustana monelle kulttuurille. 
 
Seikat, mitkä tekevät kokoontumisesta piirin, 
ovat ensinnäkin ihmisten tahto siirtyä 
epämuodollisesta sosiaalisesta 
kanssakäymisestä tai mielipiteiden vaihdosta 
syvemmälle - sydämestä puhumiseen ja 
syvään kuunteluun, sekä toiseksi halukkuus 
käyttää ja harjoitella rakennetta, joka tässä on 
kuvattu. 

Piirin	  osat	  
• tarkoitus 
• aloitus 
• keskusta ja alkukierros 
• sopimukset 
• kolme periaatetta ja kolme hyvää tapaa 
• piirin ylläpitäjä 
• loppukierros ja hyvästely 

Tarkoitus	  
Kokoon kutsuva ajatus tai kysymys, tarkoitus, 
muodostaa piirin, määrittelee kuka osallistuu, 
kuinka kauan piiri tapaa, mitä tuloksia on 
odotettavissa. Piirin kokoonkutsuja käyttää 
aikaansa sanoittaakseen aikomuksensa, 
muodostaen piirin tarkoituksen. 

Aloitus	  
Kun ihmiset ovat saapuneet, on suureksi 
avuksi jos isäntä tai vapaaehtoinen osallistuja 
aloittaa piirin eleellä, joka muuntaa 
osallistujien huomion sosiaalisesta 
kanssakäymisestä piirin tilaan. Tämä ele voi 

olla pieni hiljaisuuden hetki, runon lausuminen, 
laulun kuunteleminen, mikä tahansa mikä 
kokoaa ajatukset ja ihmiset yhteen.  

Keskustan	  luominen	  
Piirin keskusta on kuin pyörän napa: kaikki 
voimat kulkevat sen läpi ja kuitenkin se pitää 
kehää koossa. Jotta ihmiset muistaisivat 
tukevan keskustan olemassaolon, usein sinne 
laitetaan esineitä jotka muistuttavat piirin 
tarkoituksesta. Mikä tahansa symboli joka 
muistuttaa tarkoituksesta sopii mainiosti: 
kukkakimppu, kulho, kori, kynttilä. 

Alkukierros	  (check-‐in)	  
Alkukierros auttaa osallistujia orientoitumaan 
piiriin, ja muistuttaa kaikkia piirin tarkoitukseen 
sitoutumisesta. Alkukierros varmistaa että 
kaikki ovat todella läsnä. Sanallinen 
jakaminen, varsinkin lyhyt tarina, kutoo 
sosiaalista verkkoa. 
Alkukierroksen yleensä aloittaa joku 
vapaaehtoinen ja vuoro kiertää piirin ympäri. 
Jos joku ei ole valmis vielä puhumaan, vuoro 
hyppää yli ja toinen tilaisuus tarjoutuu kun 
kaikki muut ovat puhuneet. Joskus ihmiset 
asettavat henkilökohtaisia esineitä keskustaan 
edustamaan heidän läsnäoloaan ja 
suhdettaan piirin tarkoitukseen.  

Piirin	  sopimukset	  
Sopimusten tekeminen antaa osallistujille 
tilaisuuden vapautuneseen ja syvälliseen 
vuorovaikutukseen, erilaisten näkemysten 
kunnioittamiseen, ja vastuun jakamiseen 
hyvinvoinnista ja suunnasta. Usein 
sopimukset sisältävät asioita kuten: 
• tarinat tai henkilökohtaiset kokemukset 

pidetään luottamuksellisena 
• toisia kuunnellaan myötätuntoisesti ja 

uteliaasti 
• pyydetään mitä tarvitaan ja tarjotaan mitä 

voidaan 
• sovitaan että piirillä on ylläpitäjä, joka 

huolehtii ajankäytöstä ja energiasta.  
• sovitaan että tauko pidetään sovitusta 

merkistä, ja että jokainen voi pyytää 
taukoa kun sitä tarvitaan. 
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Kolme	  periaatetta	  
Piirissä jokainen osallistuja on johtaja. 
1. Johtajuus kiertää piirin jäsenten kesken 
2. Vastuu kokemuksen laadusta on jaettu 
3. Huolehditaan ja kuunnellaan kokonaisuutta 
henkilökohtaisen agendan sijaan 

Kolme	  hyvää	  tapaa 
1. Sydämestä puhuminen: huomioiden mikä 
on olellista keskustelulle juuri nyt 
2. Aktiivinen kuuntelu: kunnioittavasti jokaisen 
osallistujan oppimisprosessia kohtaan 
3. Piirin hyvinvoinnista huolehtiminen: pysyen 
tietoisena omien tekojen vaikutuksesta 

Keskustelun	  muodot	  
Useimmiten piirissä käytetään kolmea erilaista 
keskustelun muotoa: 
puhe-esine, vapaa keskustelu ja reflektointi 
Puhe-esine -piiriä käytetään usein 
aloituskierroksella, lopetuskierroksella ja silloin 
kun on tarve hidastaa keskustelun tahtia, 
kuulla jokaisen ajatukset, kun on tarve saada 
puhua keskeytyksettä. 
Vapaata keskustelua käytetään usein kun 
tarvitaan reagointia, vuorovaikutusta, uusien 
ideoiden heittelyä, ajatuksia, mielipiteitä. 
Reflektointi, tai hiljainen neuvosto antaa 
tilaa ja aikaa jokaiselle pohtia tapahtunutta, tai 
sitä mitä pitäisi tapahtua. Hiljaisuutta voidaan 
pyytää myös jotta jokainen voisi ajatella 
rooliaan tai sitä vaikutusta, minkä he piiriin 
tuovat, siksi että tarvitaan 
uudelleenorientoitumista piirin alkuperäiseen 
tarkoitukseen, tai vain kysymyksen kanssa 
olemiseen kunnes selkeys saavutetaan. 

Piirin	  ylläpitäjä	  
Tärkein yksittäinen tekijä itseohjautuvuuden 
parantamiseksi ja piirin pitämiseksi 
tavoitteessaan on ylläpitäjän rooli. Ylläpitäjä 
saadaan siten, että yksi piirin jäsen kerrallaan 
vapaaehtoisesti lupautuu tarkkailemaan piirin 
prosessia ja pitämään huolta energiasta ja 
turvallisuudesta. Ylläpitäjällä useimmiten on 
apunaan lempeä äänimerkin antaja, 

soittokello, helistin; kutsuen pysähtymään, 
tauolle, levähtämään hetkeksi hiljaisuudessa. 
Sitten ylläpitäjä antaa uuden äänimerkin ja 
kertoo miksi hän pyysi hiljaisuutta. Jokainen 
jäsen voi pyytää tätä taukoa.  

Loppukierros	  (check	  out)	  
Piirin tapaamisen loppuvaiheessa on tärkeää 
antaa jokaiselle muutama minuutti aikaa 
kertoa mitä he ovat oppineet, tai mitä he 
ottavat mukaansa sydämessään ja 
mielessään kun he lähtevät tapaamisesta.  
Piirin loppukierros on muodollinen lopetus, 
jonka aikana osallistujat voivat pohtia esiin 
tulleita asioita, ja kerätä keskelle mahdollisesti 
asettamansa esineet. 
Kun ihmiset siirtyvät pois piiristä takaisin 
sosiaalisen oleskeluun tai yksinoloon, he 
vapautuvat piirin vaatimasta intensiteetistä ja 
keskittymisestä. Usein kokoonkutsuja, isäntä, 
ylläpitäjä tai joku vapaaehtoinen sanoo 
muutaman inspiroivan sanan tai kutsuu hetken 
hiljaisuuden ennen kotiinlähtöä. 
 
 
Olkoon piiri hyvä opettaja ja lepopaikka 
matkallanne. 
 

 
 

	  


