Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt
Erätauko-keskustelun kaava
Kesto 120 min

Keskustelu voi olla yleinen, johonkin tiettyyn teemaan tai megatrendiin pureutuva tai vaikka
oman asuinkuntasi tulevaisuuteen liittyvä keskustelu kuntavaalien alla. Keskustelu voi olla
suljettu (esim. organisaation tai kaveripiirin sisäinen) tai kaikille avoin verkkokeskustelu.

Aloitus

Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt
Min

Osio
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(15 minuuttia ennen linjoille, jos mahdollista)
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Yhteensä 120 min
Ajoita tarvittaessa lyhyt tauko
Oikealla sanoitus- ja ohjausvinkkejä ohjaajalle
Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen mukaan.

Tervetuloa mukaan tämän päivän keskusteluun Sitran
Tulevaisuusbarometrin sisällöistä! Minä toimin keskustelun
ohjaajana.
Pyritään tänään puhumaan omasta kokemuksesta. Meidän ei
tarvitse olla samaa mieltä. Pyritään ymmärtämään itseämme,
asiaa ja toisiamme paremmin. Keskustelussa ei tarvitse tehdä
päätöksiä tai etsiä ratkaisuita.Voimme jutella rauhassa ja
keskustelu käydään luottamuksellisesti.
Olisi kiva kuulla, keitä tänään on mukana. Esittäydytään omalla
etunimellä (ei tarvitse kertoa sukunimeä, työtehtävää, ammattia
tai taustayhteisöä). Kiitos kaikille, mukavaa että olette paikalla!
Keskustelussa käytetään Rakentavan keskustelun pelisääntöjä,
käydään ne nyt lyhyesti läpi..

5-10 min

Rakentavan keskustelun pelisäännöt

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja.
2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä.
3. Kerro omasta kokemuksesta.
4. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään.
5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen
ilmapiiriä.
6. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja
etsi piiloon jääneitä asioita.

➔

Ohjaaja käy läpi kuusi pelisääntöä, jotka löytyvät
vasemmalta. Voit
myös
kopioida
ne
etäkeskustelun viestikenttään.

Sitoudummeko yhdessä näihin pelisääntöihin?
Voitte kirjoittaa “ok” viestikenttään.
Hienoa, jos voit pitää kameran päällä keskustelun ajan.
Pidetään mikki kiinni, ja avataan se, kun itsellämme on
puheenvuoro.
Minä jaan keskustelun aikana puheenvuoroja. Voit pyytää
puheenvuoroa tai kysyä muilta “nosta käsi” -painikkeella tai
laittamalla chatissa pyynnön.
Keskitytään tähän hetkeen ja toisiimme, eli vältetään somen,
työjuttujen, sähköpostien ja uutisten lukemista tässä samalla.
Hyvä, jatketaan!
5-7 min

Alustus

Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen mukaan.

Klo

Äsken saimme seurata Sitran tilaisuutta, jossa kerrottiin
Tulevaisuusbarometri 2021 -kyselyn tuloksista.
Esiin nousi mm. seuraavanlaisia tuloksia…
Nyt pyytäisin, että noin viiden minuutin ajan pohdit itseksesi TAI
parin kanssa, että mitä tunteita tai ajatuksia sinulle nousi mieleen,
kun kuuntelit Tulevaisuusbarometrin tuloksia. Voit halutessasi
kirjoittaa ajatuksiasi paperille tai koneelle.
Käytetään tähän noin viisi minuuttia ja avataan sen jälkeen yhteinen
keskustelu, olkaa hyvä!

➔
➔

Kirjaa itsellesi muistiin tulosten pääkohtia
Käytä etäkeskustelussa omaa pohdintaa ja
livekeskustelussa pariporinaa
5 min

Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Yhteinen keskustelu
Klo

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen mukaan.
➔
➔
➔
➔

Muistuta tarpeen mukaan Rakentavan keskustelun pelisäännöistä, joihin
on yhdessä sitouduttu
Ohjaa keskustelijoita liittymään edellisen puheenvuoroon ja puhumaan
omasta kokemuksesta
Pidä huolta, että hiljaisemmatkin saavat kertoa ja että aktiiviset eivät
täytä kaikkea tilaa.
Kirjoita itsellesi osallistujien nimet ylös ja merkkaa nimen kohdalle
viiva aina, kun henkilö on käyttänyt puheenvuoron.

Nyt olisi kiva kuulla, mitä kirjoitit TAI mistä juttelitte. Pidetään
omat puheenvuorot tiiviinä, jotta meillä kaikilla on mahdollisuus
osallistua keskusteluun.
Kuka haluaisi aloittaa?
..Entä mistä te muut keskustelitte, oliko samanlaisia vai erilaisia
kokemuksia?

➔ Voit kysyä suoraan joltakulta, jos keskustelua on vaikeaa saada
käyntiin
➔ Kysy tässä vaiheessa kaikilta jokin ajatus, vaikka he eivät itse
pyytäisi puheenvuoroa.

Kiitos kaikille. Nostitte esiin esimerkiksi seuraavia tunteita ja
ajatuksia: ...

20 min
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Yhteinen keskustelu jatkuu
Klo

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen ja teeman mukaan.
➔
➔
➔
➔
➔

Muistuta tarpeen mukaan Rakentavan keskustelun pelisäännöistä,
joihin on yhdessä sitouduttu
Ohjaa keskustelijoita liittymään edellisen puheenvuoroon ja
puhumaan omasta kokemuksesta
Kysy erityisesti heiltä, jotka eivät ole vielä puhuneet paljoa
Kirjoita itsellesi osallistujien nimet ylös ja merkkaa nimen kohdalle
viiva aina, kun henkilö on käyttänyt puheenvuoron.
Kirjoita kysymyksesi etäkeskustelun viestikenttään selkeyden vuoksi

Kiitos äskeisestä jakamisesta. Nyt pyydän, että kertokaa jostain
omasta kokemuksesta, tapahtumasta tai tilanteesta, jotka
liittyvät tai vaikuttavat omiin pohdintoihisi koskien
Tulevaisuusbarometrin tuloksia tai ovat vaikuttaneet siihen,
mitä ajattelette tästä aiheesta.Voitte hetken aikaa pohtia
rauhassa ja pidetään vaikka samalla pieni tauko.
Noin. Kuka haluaisi aloittaa?...Kiitos. Millaisia kokemuksia teillä
muilla tuli mieleen, kun kuuntelitte äskeistä kokemusta?

Apukysymyksiä ohjaajalle:
Mikä yllätti kyselyn tuloksissa, miksi? Mihin tuloksiin pystyit itse
liittymään? Mikä sai huolestumaan? Mikä herätti toivoa?
➔

TAI tee omat kysymykset keskustelusi tarkemman
teeman mukaan.

50 min

Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt
Min

Osio

15
5
70
5
20
5

Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen ja teeman mukaan.

Oivallusten kirjoittaminen
Klo

Kiitos hyvästä ja rakentavasta keskustelusta! Olette jakaneet
kokemuksianne liittyen esimerkiksi…

➔

Kokoa ja kerro lyhyesti, mistä teemoista on
puhuttu

Seuraavaksi kirjoitamme, mitä oivalluksia, tunteita tai ajatuksia
yhteisestä keskustelustamme syntyi.
Kirjoita itse omaan paperiisi tai koneelle muutama oivallus,
tunne tai ajatus, joka sinulle jäi mieleen keskustelusta.
Tähän on aikaa muutama minuutti. Valitse niistä yksi, jonka
haluat jakaa tässä yhdessä.
Voit myös pohtia, että kenen olisi hyvä jatkaa keskustelua
tästä aiheesta ja missä?

5 min
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen ja teeman mukaan.

Oivallusten kertominen
Klo

Nyt pyydän, että yhdellä lauseella jokainen teistä jakaisi
yhden oivalluksen, tunteen tai ajatuksen, joka tästä
keskustelusta tai aiheesta sinulle jäi.
Aloitetaan vaikkapa sinusta…

➔ Valitse aloittajaksi sellainen henkilö, joka on
todennäköisesti valmis kertomaan omasta
oivalluksestaan.
➔ Etäkeskustelussa
voit
pyytää
osallistujia
kirjoittamaan
oivalluksensa,
tunteensa
ja
ajatuksensa
keskustelua
koskien
suoraan
viestikenttään, josta muutkin voivat niitä lukea.
Kaikkea ei tarvitse jakaa, jollei halua.
Kiitos. Kysyn vielä, että keiden ja missä tulisi mielestänne
jatkaa keskustelua tästä aiheesta?
20 min
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Aloitus, pelisäännöt
Alustus ja oma pohdinta / pariporina
Avataan yhteinen keskustelu
Oivallusten kirjoittaminen
Oivallusten kertominen
Kiitos ja lopetus

Perusfontti - sano esimerkiksi näin
Kursivoitu fontti - ohjaajalle apua keskusteluun
Punaisella: Muuta tarpeen ja teeman mukaan.

Kiitos ja lopetus
Klo

Miltä tämä Erätauko-keskustelu ja aihe tuntui?
Minkälainen fiilis tai tunnelma teille jäi yhteisestä keskustelusta?
Koostan kirjoittamanne ja/tai kertomanne oivallukset ja jaan ne
myöhemmin teille.Voimme toivottavasti jossain vaiheessa jatkaa
keskustelua!
Voinko ottaa tästä porukasta/etäkeskusteluruudustamme kuvan
ja jakaa sen somessa? Voit myös itse kertoa, että olet ollut
mukana Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyissä ja käynyt #Erätauko
-keskustelun aiheesta. Älä kuitenkaan kerro ilman lupaa, mitä
muut osallistujat ovat tänään kertoneet. Omia ajatuksiasi ja
oivalluksiasi voit jakaa vapaasti.
Kiitos vielä ja hyvää päivän/viikon jatkoa!

