Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Peliohje
Tervetuloa Circula-peliin!
Tässä pelissä suunnittelette yrityksen.
Sen pitää olla tällainen:
Yritys tarjoaa ratkaisun aitoon ongelmaan 		
tai tarpeeseen.
Yritys ei tuhlaa luonnon raaka-aineita ja energiaa,
vaan käyttää niitä viisaasti.
Yrityksen toiminta on kannattavaa.
Pelilauta esittää yritystänne.
Asettakaa laudalle vain ne kortit, joita tarvitsette.
Lopuksi on pitchaus, jossa esittelette yrityksen muille.
Muut antavat palautetta.
Koko ohjetta ei tarvitse lukea heti.
Aloittakaa lähtöruudusta,
siirtäkää nappulaa yksi askel kerrallaan
ja tehkää jokainen tehtävä.

Pisteitä voi saada
∞∞ yritysideasta
∞∞ pitchauksesta eli yrityksen esittelystä
∞∞ yllätyskortin tehtävästä
∞∞ yhteistyöstä muiden tiimien eli ryhmien kanssa.

LÄHTÖ

Tiimin vahvuudet,
taidot ja resurssit.
(kohdat 1–5)

Suunnitelkaa
yritys
(kohdat 6–10)

Kohti pitchausta!
(kohdat 11–14)

Tehtävät

Tiimin vahvuudet, taidot ja resurssit
1

Jokainen valitsee 3 vahvuuskorttia,
jotka sopivat hänelle parhaiten.
Esitelkää vahvuudet muille.

2

Jokainen valitsee 3 taitokorttia,
jotka sopivat hänelle parhaiten.
Esitelkää taidot muille.
Pitäkää kortit vielä itsellänne.
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3

Jokainen hakee pelinjohtajalta 1 resurssikortin.

4

Keksikää yritysideoita,
joissa käytätte tiimin vahvuuksia, taitoja ja resursseja.

5

Valitkaa ne kortit, joita tarvitsette yrityksessänne.
Laittakaa nämä kortit pelilaudalle.
Voitte lisätä kortteja laudalle myöhemmin.

Suunnitelkaa yritys
Voitte liikkua askelten 6–10 välillä
eteenpäin ja taaksepäin.

6

Yritysidea

7

Kenelle?

8

Mitä?

9

Yllätys!

10

Miten?

Mikä on yrityksenne liikeidea?
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan yrityksellä on ratkaisu?
Ketkä ovat yrityksenne asiakkaita?
Kuvailkaa asiakkaita mahdollisimman tarkasti.
Mitä asiakkaat odottavat yritykseltä?
Mistä asiakkaat maksavat, eli mistä saatte tuloja?
Kertokaa tarkemmin tuotteesta tai palvelusta.
Mitä lupaatte asiakkaalle?
Mitkä ovat yrityksen arvot,
eli miten haluatte vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön?
Hakekaa pelinjohtajalta yllätyskortti
ja tehkää kortin tehtävä.
Miten tuotatte tuotteen tai palvelun asiakkaalle?
Esimerkiksi
∞∞ millainen toimisto tai tehdas yrityksellä on?
∞∞ paljonko työntekijöitä on?
∞∞ miten myytte tuotteet tai palvelun?
∞∞ miten arvot näkyvät toiminnassanne?
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Kohti pitchausta eli yrityksen esittelyä!
11

Roolit

Sopikaa jokaisen tehtävät yrityksessä.
Jakakaa tehtävät pelaajien vahvuuksien ja taitojen mukaan.
Sopikaa esimerkiksi
∞∞ kuka huolehtii työntekijöistä?
∞∞ kuka hoitaa markkinoinnin?
∞∞ kuka huolehtii asiakassuhteista?
∞∞ kuka kehittää yritystä?
∞∞ kuka tekee yhteistyötä muiden yritysten 							
tai organisaatioiden kanssa?

12

Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa, että yritys ei tuhlaa luonnonvaroja,
vaan käyttää niitä viisaasti.
Perustelkaa, miksi yrityksenne on kiertotaloutta.
Mikä on liiketoimintamallinne?
Valitkaa yksi tai useampi seuraavista:
∞∞ jakamisalusta
∞∞ resurssitehokkuus ja kierrätys
∞∞ tuote palveluna
∞∞ tuotteen elinkaaren pidentäminen
∞∞ uusiutuvuus.

13

Viestintä ja markkinointi

14

Pitchaus

Millaisen kuvan haluatte antaa yrityksestänne?
Miten ja missä kanavissa kerrotte yrityksestänne?

Valmistelkaa yrityksestänne esittely,
joka on lyhyt ja innostava.
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