
Hyödynnä kutsun ja vahvistusviestin mallitekstit

Hyvä kutsu on selkeä ja ymmärrettävä. Se houkuttelee osallistumaan keskusteluun ja on
enintään A4-sivun pituinen. Kutsu motivoi saajan kiinnostumaan ja osallistumaan osaamisen
Erätauko-dialogiin.

Teimme avuksesi kutsutekstin ja mallin vahvistusviestistä, jotka voit kopioida, muokata
paremmaksi sekä täydentää puuttuvat kohdat. Muutettavat kohdat on merkitty punaisella.

**

Kutsuteksti

Hei! Tervetuloa mukaan keskustelemaan osaamisen huomaamisesta. Mikä auttaa tajuamaan,
mitä kaikkea osaankaan?

Aika: päivämäärä ja kellonaika, esim. ke 15.9.2021 klo 13.00-15.00

Paikka: tilan nimi ja käyntiosoite tai verkkotilaisuuden osallistumislinkki

Osaamista kertyy jokaiselle monissa ympäristöissä – joskus jopa huomaamatta. Kurssien ja
koulutusten lisäksi opimme työelämässä, vapaa-ajan harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Kaikki
osaaminen on arvokasta! Aina oman osaamisen havaitseminen ei kuitenkaan ole helppoa.
Keskustelu muiden kanssa usein auttaa huomaamaan omaa osaamista.

Tervetuloa keskustelemaan ja saamaan oivalluksia omista vahvuuksista, taidoista ja kyvyistä
yhdessä muiden kanssa – siitä missä sinä olet hyvä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta
oman osaamisesi pohdinnasta. Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä osaamisesta ja
sen huomaamisesta, eikä siinä tarvitse päätyä ratkaisuihin tai yksimielisyyteen.

Ryhmässä käytävää keskustelua vetää ohjaaja, ja se perustuu Erätauko-menetelmään, joka on
tasavertainen ja luottamuksellinen tapa keskustella. Voit tutustua lähemmin Erätauko-dialogiin
verkko-osoitteessa www.eratauko.fi.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään päivämäärä ja tieto, miten ilmoittaudutaan, kuten
sähköpostiosoite tai ilmoittautumislinkki. (Jos järjestät verkkokeskustelun, lisää tietoa siitä,
miten ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin, esim. sähköpostitse.)

https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/


Lisätietoja antaa (yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot kuten sähköpostiosoite tai
puhelinnumero)

Tervetuloa rohkeasti mukaan keskustelemaan!

Järjestäjän nimi

***

Malli vahvistusviestistä Erätauko-dialogiin ilmoittautuneelle

(otsikko:) Tervetuloa Erätauko-dialogiin pvm ja klo!

Hei!

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan osaamisen huomaamisesta Erätauko-dialogiin!
Keskustelun tarkoitus on huomata omaa osaamista, joka voi olla tietoja, taitoja, vahvuuksia,
asenteita ja muita asioita, joissa on hyvä. Keskustelu on luottamuksellinen, eikä siinä ole
yleisöä.

Aika: pvm ja klo

Paikka: tilan nimi ja käyntiosoite tai verkkotilaisuuden osallistumislinkki

Tule mielellään paikalle viisi minuuttia etukäteen, jotta voimme aloittaa tilaisuuden aikataulun
mukaan. Varmistathan, että sinulla on mahdollisuus olla läsnä koko keskustelun ajan.

Pari ohjetta verkkokeskusteluun:

 Järjestä itsellesi rauhallinen tila, josta käsin voit osallistua.
 Käytä mielellään kuulokkeita, niin ääni ei kierrä.
 Pidä videota ensisijaisesti päällä mahdollisuuksien mukaan.

Ilmoitathan, jos et pääsekään paikalle. Lämpimästi tervetuloa!

Terveisin

Nimi, organisaatio ja yhteystiedot


