
Perehdytys

Erätauko-keskustelu etänä



Ennen Erätauko-keskustelua

● Pohdi, mistä haluat ryhmän kanssa keskustella?

● Ketkä kuuluvat ryhmään tai keitä pitäisi kutsua 
mukaan? Minkälaista alustaa tulisi käyttää ja kuinka 
monta keskustelijaa on hyvä olla mukana?

● Järjestetäänkö yksi keskustelu vai useampi? 
Keskustelu voi liittyä esimerkiksi kuulumisten ja 
arjen jakamiseen, ryhmän yhteishengen ja 
yhteisöllisyyden ylläpitämiseen haastavana hetkenä.

● Järjestetäänkö yksi keskustelu vai toistuvia 
keskusteluita?

“Vahva yhteisöllisyyden 
tunne!”

“Tunne, ettei kukaan ole 
yksin.”

“Eri tilanteet ja silti 
samat.”

Osallistujien oivalluksia 
etä-Erätauko -keskusteluissa



Dialogi on rakentava ja 
tasavertainen tapa 
keskustella, jossa 
tähdätään toisten 
ymmärtämiseen, mutta ei 
yksimielisyyteen. 

Parhaimmillaan 
Erätauossa syntyy 
ennalta-arvaamattomia 
oivalluksia ja uutta 
ajattelua.

1. Mieti, miten aloitat keskustelun ja miten 
esittäydytään.

2. Sanoita keskustelun pelisäännöt omaan tyyliisi 
sopivaksi.

3. Suunnittele virittäytyminen aiheeseen ja muotoile 
aloituskysymys.

4. Perehdy teemaan ja listaa apukysymyksiä 
keskustelun sisältöön liittyen.

5. Suunnittele lopetus.

6. Mieti, onko tarve dokumentoida keskustelu ja 
miten se tehdään. Tarvitsetko kirjurin?

Ennen Erätauko-keskustelua



Erätauossa luodaan 
luottamuksellinen 
ilmapiiri ja syvennetään 
ymmärrystä aiheesta 
kuin aiheesta. 

Erätauko-keskustelun 
avulla voit tuoda eri 
lähtökohdista tulevia 
ihmisiä tasavertaiseen 
kohtaamiseen. 

Hyviä vinkkejä

”Kertokaa jostain tapahtumista tai tilanteista, jotka 
ovat vaikuttaneet siihen, mitä ajattelette dialogimme 
aiheesta.”

”Kerro lisää siitä, mitä havaitsit/ ajattelit/ tunsit/ 
kuvittelit tuossa tilanteessa?”

”Mitkä asiat johtivat tuohon? Mitä siitä seurasi?”

”Millaisia kokemuksia teillä muilla tuli mieleen, kun 
kuuntelitte äskeistä?”

Näytä itse esimerkkiä. Kerro jostain omasta 
kokemuksestasi, joka on vaikuttanut 
näkemyksiisi käsiteltävästä asiasta



Hiljaiset ja dominoivat ihmiset

”Nyt olemme kuulleet jo joitain teistä. Niinpä 
kysynkin seuraavaksi, että mitä on mielessä teillä, 
jotka ette ole vielä sanoneet mitään?”

”Tarkoitus on, että kaikille on tasapuolisesti tilaa 
tuoda esiin näkemyksiään. Sopiiko, että minä 
tarvittaessa jaan ja rajaan teidän puheenvuorojanne?”

”Kiitos että olet tuonut esiin näkemyksesi. Nyt olisi 
tärkeää kuulla, mitä te muut ajattelette.”

Dialogin onnistumisen 
kannalta on yleensä 
tärkeää, että 
mahdollisimman moni 
osallistuu keskusteluun. 

Tämä ei tarkoita, että 
jokainen puhuu yhtä 
paljon, vaan että jokainen 
saa halutessaan äänensä 
kuuluville.



Tsekkaa vielä:

● Kertaa oman keskustelusi vaiheet 
ja tavoitteet

● Pohdi vielä, keitä kutsut
● Mitä tapahtuu keskustelun jälkeen?

Lisätietoja ja työkaluja:

www.eratauko.fi



“Kaikkea ei tarvitse osata, 
mutta läsnä pitää olla.”

Kirsi Joenpolvi



Kiitos.


