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

Aloitus 

Tervetuloa mukaan tämän päivän keskusteluun!

Tänään pidämme Erätauko-keskustelun aiheella “Kuka päättää 
ilmastoasioista?

Minä toimin keskustelun ohjaajana. Puhutaan tänään omasta 
kokemuksesta. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä. Pyritään 
ymmärtämään asiaa ja toisiamme paremmin. 

Keskustelemme tänään myös luottamuksellisesti. Voit mielellään 
kertoa, että olet ollut mukana tässä keskustelussa, mutta siteeraa 
toisia vain heidän luvallaan. Keskustelussa ei tarvitse tehdä 
päätöksiä. Voimme jutella rauhassa. 

Olisi kiva kuulla, keitä tänään on paikalla. Esittäydytään omalla 
etunimellä (ei tarvitse kertoa sukunimeä, ammattia tai 
taustayhteisöä) sekä kertomalla lyhyesti mikä tuo sinut tähän 
keskusteluun. . Minä olen ___ ja innostuin mukaan, koska 
______. Jatketaanko sinusta _________?

Kiitos kaikille, mukavaa että olette paikalla!



Rakentavan keskustelun pelisäännöt

1. Kuuntele toisia, älä keskeytä

2. Liity toisten puheeseen

3. Kerro omasta kokemuksesta.

4. Kysy, jos et ihan ymmärrä

5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä 
luottamuksen ilmapiiriä.

6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa 
keskeneräisyydelle. 

Sitoudummeko yhdessä näihin pelisääntöihin?

Hyvä juttu, jatketaan.

➔ Etäkeskustelussa painota:

◆ Läsnäolon merkitystä (keskittyy keskusteluun, 
ei selaa muita ruutuja samalla)

◆ Mikrofonin ja kameran käyttö haluamallasi 
tavalla

◆ Miten pyytää puheenvuoroa
◆ Kokemuspuhe ja toisiin liittyminen tärkeää, 

jotta keskustelu syvenee
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Alustus

Tämän päivän keskustelumme liittyy vuoden 2020 aikana 
toteutettuun “nuorten Ekosivistynt EU” -hankkeeseen, jota 
Kansanvalistusseura, Pääkaupunkiseudun partiolaiset sekä 
Erätauko-säätiö toteuttivat EU-tiedotustuella.  

Hankkeen keskusteluissa nousi selvästi esiin tarve laajemmalle  
keskusteluille siitä, miten ilmastopäätöksenteko vaikuttaa jokaisen 
meidän elämään.

Luen teille seuraavaksi lyhyen alustuksen aiheeseen liittyen. Ota 
hyvä asento, tässä menee muutamia minuutteja. Sen jälkeen 
aloitetaan keskustelu.

➔ Tai laita etäkeskustelussa linkki juttuun /teksti chattiin ja 
pyydä lukemaan se sekä lukemisen jälkeen kirjaamaan omia 
kokemuksia, mitä kirjoituksesta/tutkimuksesta tulee 
mieleen. 

➔ Alustusvaihtoehdot löydät täältä: https://bit.ly/2I7bfqE
Voit myös valita osan tekstistä/videosta.

 5 min
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Oma pohdinta/Pariporina

Oma pohdinta: etäkeskustelu: Ota nyt hetki 
aikaa itsellesi ja pohdi, mitä ajatuksia äskeinen 
alustus herättää.

Pariporina, kasvokkaiskeskustelu: Minä jaan 
teidät nyt pareihin.  Keskustelkaa yhdessä, mitä 
ajatuksia äskeinen alustus teissä herättää. 
Pitäkää huoli, että molemmat ehtivät puhua.

- Tuntuivatko alustuksen teemat tutuilta? Vai 
oletko kokenut ihan toisella tavalla?

- Kerro parillesi/ pohdi itseksesi, millaisia omia 
kokemuksia sinulla on tästä aiheesta.

Tähän on aikaa noin viisi minuuttia.
Voitte aloittaa…

… Nyt on aika avata yhteinen keskustelu.
5 min
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Yhteinen keskustelu
Nyt olisi kiva kuulla, mistä juttelitte.
Kuka haluaisi aloittaa? ...Entä mistä te muut keskustelitte, oliko samanlaisia vai 
erilaisia asioita? Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä keskustelumme teemasta?
Kiitos kaikille jakamisesta, minulla olisi nyt muutamia kysymyksiä teille 
keskustelun jatkoa varten…

Apukysymyksiä ohjaajalle:

Minkälaisia kokemuksia sinulla on ilmastopäätöksenteosta ja 
siihen mukaan pääsemisestä?
Entä miten päätökset ovat vaikuttaneet sinun elämääsi? 
Millaisia vaikutusmahdollisuuksia koet että sinulla on 
ilmastokysymyksiin?
Onko median tuottama tieto sisällöltään sekä muodoltaan 
sellaista, joka palvelee sinun tarpeitasi pohtiessa omia 
ilmastovalintoja? 
Mistä unelmoit ja miten ilmastokysymykset muovaavat 
unelmiasi? kuinka rakennetaan ekologisia unelmia? 

➔ Voit kysyä suoraan joltakulta, jos keskustelua on vaikeaa saada käyntiin
➔ 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
50 min
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Oivallusten 
kirjoittaminen

Kiitos hyvästä ja rakentavasta keskustelusta! 
Seuraavaksi kirjoitamme, mitä oivalluksia 
keskustelusta syntyi.

Kirjoita itse omaan paperiisi tai koneelle 
muutama oivallus, tunne tai ajatus, joka sinulle 
jäi mieleen yhteisestä keskustelustamme. 
Oivallukset tullaan keräämään tämän 
keskustelun päätteeksi. Sinun ei tarvitse 
kirjoittaa oivallukseen nimeäsi.

Kirjoita nyt omat oivalluksesi tai ajatuksesi. 
Tähän on aikaa muutama minuutti. 

3  min
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Oivallusten 
kertominen

Nyt olisi tosi mukava kuulla, mitä olet 
oivaltanut tämän keskustelun aikana. Onko 
joku sellainen, joka haluaisi kertoa oman 
oivalluksensa? 

➔ Valitse aloittajaksi sellainen henkilö, 
joka on todennäköisesti valmis 
kertomaan omasta oivalluksestaan.

3 min
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Kiitos ja lopetus

Miltä tämä Erätauko-keskustelu ja aihe tuntui?

Minkälainen fiilis tai tunnelma teille jäi yhteisestä 
keskustelusta?

Kiitos kaikille, toivottavasti voimme jossain vaiheessa 
jatkaa keskustelua!

Tähän kohtaan on hyvä sijoittaa tieto siitä, mihin tämän 
keskustelun antia tullaan käyttämään. Onko sen 
tarkoitus ollut lisätä yhteistä ymmärrystä? Onko 
tavoitteena ollut pohjustaa tulevia toimia? Entä onko 
ajateltu että keskustelusta kerrotaan jollekin taholle, 
tai viestinnässä? Tässsä kohtaa on tärkeä kertoa tästä 
osallistujille!

Hei hei!
2  min

 


