Miltä hyvä työelämä näyttää mediassa? Mistä puhumme, kun
puhumme hyvästä työelämästä?

Kutsu Erätauko-keskusteluun:
13.4 .2021 klo 17-19.30
Tämä on henkilökohtainen kutsu Kansanvalistusseuran ja Erätauko säätiön järjestämään
keskusteluun hyvästä työelämästä.
Talous on laaja käsite, joka linkittyy monella tavalla meidän kaikkien arkeemme. Olemme
valinneet kahdelle talouskysymyksiä perkaavalle Erätauko-keskustelulle teemat, jotka näkyvät
tällä hetkellä vahvasti mediassa ja koskettavat tavalla tai toisella jokaista Suomessa asuvaa.
Käsittelemämme teemat kaipaavat useampia näkökulmia ja kohtaamista niille varatussa ajassa.
Haluamme kuulla juuri sinun kokemuksiasi aiheesta hyvä työelämä.

Millaisena hyvä työelämä näyttäytyy sinulle mediassa ja omassa elämässäsi? Mitkä näkökulmat
työelämään liittyen nousevat julkisessa keskustelussa esiin, mitkä jäävät helposti
huomioimatta? Millaisista työelämäkysymyksistä kaipaisit lisää tietoa mediassa? Entä miltä
hyvän työn tulevaisuus näyttää eri ihmisten näkökulmista? Mitä hyvä työelämä tarkoittaa
sinulle?

Mukaan on kutsuttu ihmisiä erilaisista taustoista ja tehtävistä. Sinun ei tarvitse olla
aiheen asiantuntija, vaan pyrimme ennen kaikkea lisäämään ymmärrystä
aiheesta kuulemalla osallistujien omia kokemuksia ja niistä kumpuavia ajatuksia.
Tahdomme siis, että osallistut keskusteluun omana itsenäsi.

Luottamuksellisessa Erätauko-keskustelussa vietämme illan yhdessä. Pyrimme lisäämään
ymmärrystä itsestä ja muista. Emme etsi samanmielisyyttä, vaan mahdollisimman moniäänistä
ajatusten ja kokemusten vaihtoa.Yhtenä keskustelun tavoitteena on ennen kaikkea syventää
ymmärrystä aiheesta rakentavan keskustelun avulla. Jokainen osallistuja saa mahdollisuuden
jakaa kokemuksensa - tästä pitää huolen keskustelun ohjaaja.
Keskustelu tullaan järjestämään etäyhteyksin. Lähetämme sinulle linkin sähköpostitse
vahvistettuasi osallistumisen keskusteluun.

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 5.4 mennessä.Voit ilmoittautua Erätauko säätiön
koordinaattorille Tonille, osoitteeseen toni.kuoremaki@eratauko.fi. Häneen voit olla myös
yhteydessä jos kaipaat tilaisuudesta lisätietoja.

Tämä keskustelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettua Medialukutaitoa taloudesta
-hanketta, jonka päämääränä on lisätä moniäänistä julkista keskustelua talouteen liittyvistä
kysymyksistä.
https://kansanvalistusseura.fi/projektit/medialukutaitoa-taloudesta-2020-2021/

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Erätauon avulla
tuodaan eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja paikalle kutsutaan myös
heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. Erätauko-säätiön perustajia ovat Jenny ja
Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden.
https://www.eratauko.fi/
Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) on sitoutumaton sivistyssäätiö ja arkisivistyksen ajatuspaja.
Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme.
Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen.
https://kansanvalistusseura.fi/

