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Mokakulttuurin levittäminen
Mitä tarvitset

•  Toimistolta tyhjän seinän, jossa 
liimalaput pysyvät

•  Liimalappuja ja kyniä
•  Trello-seinän etätyöskentelyn 

varalle
•  Tarjoilut ja koristelut mokabileisiin
•  Mokabilevastaavan (vastaa moka-

bileiden suunnittelusta, kiertävä 
rooli)

•  Mokaseinävastaavan (vastaa moka-
seinän seurannasta, kiertävä rooli)
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Lopputulos: hyvää mieltä kaikille

Fakta

Yksi kokeilukulttuurin edistämisen 
kulmakivistä on ottaa mokat 
vastaan lahjana ja mahdollisuutena 
oppia. Kukunorissa otimme 
käyttöön mokaseinän ja mokabileet 
mokakulttuurin kehittämiseksi myös 
omassa organisaatiossamme.

Mokaseinä on toimiston pysyvä elementti 
-etätyöaikana se on tehty Trelloon, 
lähityöaikana se on seinä, johon voi 
liimata liimalappuja. Mokabileet kestävät 
yleensä pari tuntia.

Kenelle
Kenelle tahansa tahansa tiimille tai 
järjestölle, joka haluaa edistää kokeilu-
kulttuuria omassa työssään.

Mistä on kyse



Mokakulttuurin levittäminen

ArviointiJälkityöt
Muista kysyä, mitä kukin mokaseinä-
mokabilet-yhdistelmältä on itselleen 
saanut ja mitä niissä voisi muuttaa tai 
poistaa -ja mitä pitää sellaisenaan.

Muista jakaa hauskoja 
valokuvia mokabileistä 
yhteisille, sisäisille, 
viestintäkanaville.

Mokaseinän valmistaminen:
•  Aseta sellaiselle toimitilan seinälle, jonka ohi ihmiset usein kulkevat ja jossa liimalaput 

helposti pysyvät, iso liimalappu tai muu paperi, jossa lukee “Mokaseinä (10 mokan jälkeen 
tiedossa mokabileet) :) “

•  Aseta seinän läheisyyteen tyhjiä liimalappuja ja kyniä
•  Mikäli teette etätöitä, tee seinä Trelloon, samoilla ohjeilla

Mokaseinän seuranta:
•  Seuraa mokalapputilannetta. Mikäli lappuja ei tule, muistuttele ihmisiä. Lisää seinälle pari 

omaa mokaasi, jotta muutkin uskaltavat mukaan.

Mokabileet:
•  Kun seinälle on ilmestynyt 10 mokaa, on aika järjestää mokabileet! Mokabileiden 

järjestysvastuu kiertää tiimeillä. Mokabileissä tarjotaan erinomaista ruokaa ja juomaa. 
Sen lisäksi niissä käydään aina jollain tavalla seinällä olevat mokat läpi (esim. mokista voi 
tehdä juhlijoiden kesken tarinoita, lauluja tai taidetta. Pääasia on, että niistä luodaan jotain 
uutta, joka saa ihmiset hyvälle tuulelle.), jonka jälkeen ne poistetaan seinältä. Näin seinälle 
voi jälleen lähteä kartuttamaan uusia mokia.

Lopetus. 
•  Mokaseinä ja mokabileet -yhdistelmä ei lopu koskaan. Mokaseinä tyhjenee aina bileiden 

jälkeen, jonka jälkeen mokien kerääminen mokaseinälle aloitetaan jälleen uudestaan. Näin 
ollen mokabileiden ajankohtaa ei myöskään voi etukäteen koskaan tietää.

Näin sen teet


