
Miten kutsun mukaan Erätauko-dialogiin?

Virittäytyminen tasavertaiseen ja rakentavaan keskusteluun alkaa jo ennen keskustelua. Se
näkyy tavassa viestiä ja kutsua mukaan ja luo odotuksia osallistumiselle. Keitä kutsumme,
miten ja milloin, ja missä keskustelu järjestetään?

Keskustelijoiden on tärkeää tietää, mihin ovat tulossa. Olemme koonneet tähän vinkkejä,
mitä keskustelun järjestäjän on hyvä kutsun suunnittelussa ottaa huomioon.

Keitä kutsun?

Kutsuttava ryhmä voi olla joko entuudestaan toisilleen tuttu porukka tai mahdollisimman
monipuolinen toisilleen tuntematon ryhmä ihmisiä. Mieti, minkä kohderyhmän kanssa juuri
sinulla on tarve syventää ymmärrystä osaamisen huomaamisesta. Kun olet määritellyt
keskustelun kohderyhmän, pysähdy pohtimaan mikä saa kohderyhmän tulemaan paikalle
keskusteluun.

Tuttu porukka voi olla esimerkiksi koululuokka, opintoryhmä, organisaation sisäinen tiimi,
verkosto, harrasteryhmä tai kaveriporukka. Jos tavoitteena on saada monipuolinen joukko
osallistujia, kannattaa kutsumiseen käyttää enemmän aikaa. Kutsumiseen käytetty aika
palkitsee, sillä dialogissa keskustelijoiden näkökulmien erilaisuus vaikuttaa aiheen syvempään
ymmärtämiseen.

Lue lähemmin kohderyhmän määrittelystä Erätauko-verkkosivulta.

Osallistujien määrä?

Suosittelemme, että verkossa tapahtuvaan keskusteluun osallistuu 4-10 henkilöä ja
kasvokkain käytävään keskusteluun 6-12 henkilöä.

Keskustelun pituus?

Keskustelun pituudeksi suosittelemme vähintään 1,5 tuntia ja mieluiten kaksi tuntia. Pohdi
myös, mihin kellonaikaan keskustelu järjestetään ja miten se vaikuttaa kutsuttavien
mahdollisuuteen osallistua.

Missä järjestän keskustelun?

Kasvokkain käytävään keskusteluun sopii parhaiten rauhallinen tila, jossa ei ole läpikulkua
eikä muita häiriöääniä. Tilan tulee olla myös kohderyhmällesi mahdollisimman saavutettava.

https://www.eratauko.fi/tyokalu/osallistujat/


Siirrä pöydät pois tieltä, ja järjestä tuolit rinkiin. Käytä mieluiten mahdollisimman neutraalia
tilaa, kuten kirjastossa olevaa rauhallista ja suljettavaa huonetta. Voit järjestää keskustelun
myös esimerkiksi organisaatiosi tiloissa. Tulosta rakentavan keskustelun pelisäännöt, ja laita
ne näkyville seinälle tai ringin keskelle.

Jos järjestät verkkokeskustelun, löydät alempaa tältä sivulta vinkkejä verkkokeskustelun
vetämiseen.

Miten kutsun osallistujat?

Kutsutavat ja -kanavat kannattaa valita sen mukaan, keitä tavoittelet osallistumaan
keskusteluun sekä mitä kanavia he käyttävät ja seuraavat. Mitä avoimempi kutsuttavien ryhmä
on, sitä enemmän kannattaa käyttää aikaa kutsumiseen. Mahdollisimman henkilökohtainen
kutsu saa varmemmin keskustelijan osallistumaan. Jos kutsu tulee tutulta henkilöltä
henkilökohtaisesti, on siihen helpompi tarttua. Hyödynnä siis omia verkostojasi!

Panosta ajallisesti etenkin sellaisten ihmisten kutsumiseen, jotka yleensä jäävät vastaavien
keskusteluiden ulkopuolelle. Jo valmiiksi aktiiviset tulevat mukaan pienemmälläkin vaivalla.

Hyödynnä myös Erätauko-säätiön vinkkejä kutsumiseen:

 Löydä parhaat kontaktihenkilöt, joiden kautta saat kohderyhmän paikalle.
Tunnista muutama tärkeä henkilö tai organisaatio, joiden kautta saat kohderyhmäsi
paikalle. Ketkä kohtaavat heitä jo valmiiksi?

 Ota kontaktihenkilöihin yhteyttä henkilökohtaisesti ja neuvottele heidän
kanssaan kutsujen levittämisestä. Mieti yhdessä kontaktihenkilön kanssa, miten
kohderyhmä saadaan parhaiten paikalle.

 Kohdenna kutsut oikeisiin kanaviin ja kutsu kohderyhmän kielellä. Mitkä
ovat juuri ne kutsukanavat ja -tavat, jotka saavat kohderyhmän paikalle? Muista myös
kohdentaa kutsuteksti kohderyhmän mukaan.

Kutsu keskusteluun kannattaa lähettää hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen
keskustelua. Ilmoittautumisen voi ottaa vastaan ilmoittautumislinkillä tai pyytää
ilmoittautumaan sähköpostiviestillä.

Luo mielellään Erätauko-dialogille tapahtumasivu, esimerkiksi verkkosivu tai
Facebook-tapahtuma, erityisesti, jos keskusteluun on avoin ilmoittautuminen. Voit lähettää

https://www.eratauko.fi/tyokalu/rakentavan-keskustelun-pelisaannot/


kutsutekstin – tai välittää linkkiä tapahtumasivulle – haluamallesi kohderyhmälle
some-kanavissa, sähköpostitse, ilmoitustauluilla tai henkilökohtaisesti.

Kutsussa kannattaa kertoa viimeinen ilmoittautumispäivä, joka on noin viikko ennen
keskustelua. Näin saat käsityksen siitä, tarvitaanko lisätoimia esimerkiksi muistutuskutsulla,
soittamalla tai laajentamalla kutsuttavien joukkoa.

Ilmoittautuneille kannattaa lähettää vahvistusviesti osallistumisesta lähempänä keskustelun
ajankohtaa. Viestissä kerrataan tilaisuuden aika, paikka tai verkko-osallistumislinkki, annetaan
mahdollinen muu tarkempi ohjeistus sekä pyyntö ilmoittaa mahdollisesta esteestä osallistua.


