
Erätauko-säätiö ja 
Erätauko-menetelmä

 



Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, 
Suomen Kulttuurirahasto sekä 
Svenska kulturfonden ovat 
perustaneet uuden Erätauko-säätiön 
dialogin lisäämiseksi Suomessa.

”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista 
jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, 
jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta,”

Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto



TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN 
PARHAITEN KESKUSTELEVA KANSA.



Erätauko-menetelmä

Kutsutaan erilaisia ihmisiä samaan piiriin
keskustelemaan tärkeistä asioista rakentavasti ja 
tasavertaisesti



● Sitran hanke 2016-2019
● Testattu, kokeiltu, verkostomaisesti 

kehitetty keskustelu-menetelmä

● Yli 150 organisaatiota on käyttänyt tai 
käyttää Erätaukoa

● Yli 9000 ihmistä osallistunut 
keskusteluihin 2018->

● Ensimmäinen kansallinen 
Erätauko-päivä 29.1.2019, teemana 
ilmastonmuutos #Mikämeitäestää

● Lukuisia, avoimesti hyödynnettäviä 
työkaluja keskustelun järjestäjän tueksi

● Oma koulutus fasilitoijille ja 
kouluttajille

● 10-20 kouluttavaa tahoa



Erätauko-keskustelu 
auttaa paremmin 
ymmärtämään itseä, 
muita ja keskustelun 
aihetta. Keskustelun 
päätteeksi ei tarvitse 
olla samaa mieltä tai 
ratkaista asioita.

● Uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa 
yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus 
pysähtyä ja harkita asioita rauhassa.

● Voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä 
käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle 
myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden 
ulkopuolelle.

● Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen 
syvempää ymmärrystä tai tasavertaista 
kohtaamista

● Luottamus - resilienssi - demokratia

Mikä Erätauko?



Mikä Erätauko? 

Erätauko-keskustelussa istutaan piirissä. 

Keskustelun aluksi riittää, että toisille 
kerrotaan oma etunimi. 

Keskustelu on luottamuksellinen, ellei toisin 
sovita. 

Erätauko-keskustelussa ollaan läsnä koko 
keskustelun ajan eli noin 1-4 tuntia. 

Niin kauan? Ei hätää! Aika kuluu nopeasti, 
kun keskustelu vie mukanaan.

Pohdi valmiiksi, mitä syvemmällä 
ymmärryksellä ja saadulla tiedolla tehdään?



Erätauon avulla voi 
lisätä luottamusta, 
vahvistaa osallisuutta 
ja kuunnella 
paremmin myös 
hiljaisia ääniä.

Rakentavan keskustelun 
pelisäännöt



● Työkalut
● Ohjeet
● Rakentavan keskustelun 

pelisäännöt
● Keskustelukortit
● Kaavat
● Tapahtumat
● Koulutukset
● Avoimet keskustelut

www.eratauko.fi



“Erätauko paransi uskoani ihmisyyteen”

“Yksi parhaita kokemuksiani kansalaisuudesta.”

“Sillä mitä olen mieltä ja ajattelen on väliä ja on arvokasta 
sanoa se ääneen - yhtä lailla sillä on väliä mitä muut 

ajattelevat ja on arvokasta että saan kuulla ja kuunnella”



Laura Arikka
Toimitusjohtaja

Kiitos.


