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Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: Ohjeet mahdollisimman osallistavan tapahtuman järjestämiseen

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin osana järjestettävien tapahtumien 
keskiössä ovat kansalaisten ideat ja aktiivinen osallistuminen. Vaikka tapahtumien alustajina 
ja faktantarkistajina voidaan käyttää asiantuntijoita, tarkoitus ei ole järjestää asiantuntijan 
vetämää tapahtuma, vaan tilaisuuksien tulee olla avoimia ihmisille, joille julkinen keskustelu ja 
aihe eivät ole ennestään tuttuja.
 
Jotta mukaan saadaan ihmisiä kaikilta elämänaloilta, on tärkeää, että tapahtumasi on 
mahdollisimman osallistava. Mitä monimuotoisempi osallistujakunta, sitä parempi. Tämä 
auttaa keräämään enemmän ideoita, jotka heijastavat paremmin koko yhteiskuntaa ketään 
ulkopuolelle sulkematta. Monet ihmiset eivät kuitenkaan ole aiemmin osallistuneet tällaisiin 
tilaisuuksiin eivätkä ehkä ole tottuneet olemaan mukana päätöksentekoprosessissa.

Voit tehdä tapahtumastasi osallistavamman ja helposti lähestyttävän muutamalla 
yksinkertaisella keinolla ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Seuraavien vinkkien 
avulla autat varmistamaan, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi 
tapahtumassasi.

Ennen tapahtumaa

Jos olet yksittäinen henkilö 
tai kuulut pieneen tiimiin

 Mieti, voitko tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jotka voisivat auttaa tavoittamaan 
ihmisiä tai tarjota resursseja järjestelyihin. Yhteistyökumppaneina voivat olla esimerkiksi 
paikalliset organisaatiot, jotka liittyvät tapahtuman teemaan tai joilla on hyviä kontakteja 
paikalliseen yhteisöön.

 Mieti, millaiset asiat ovat tärkeitä ihmisille ja mistä he voisivat keskustella osallistumalla 
tapahtumaasi. Mitkä aiheet ovat tärkeitä omalla alueellasi ja miten ne liittyvät koko 
Eurooppaan?  

 Valitse tapahtuman aika ja paikka sen mukaan, keitä haluat tavoittaa. Jos haluat osallistaa 
nuoria, pidä tapahtuma vaikkapa koulun jälkeen vapaa-ajan keskuksessa tai urheilukentän 
lähellä.

 Jos joudut järjestämään tapahtuman verkossa tämänhetkisen pandemian vuoksi, yritä 
käyttää tämä tilaisuutena tavoittaa ihmisiä myös kauempaa, jopa toisesta maasta.

 Kokeile hyödyntää lumipalloefektiä, jossa osallistat itse kolme ihmistä ja neuvot jokaista 
heistä osallistamaan taas kolme.

 Kannusta ihmisiä pitämään ideariihiä naapureiden, ystävien, oman perheen, kollegoiden tai 
luokkatovereiden kanssa. Jos tapahtumasi järjestetään verkossa, ehdota, että osallistujat 
osallistuvat siihen yhdessä luokastaan, toimistostaan tai olohuoneestaan. Tällaisia 
henkilökohtaisempia pienryhmätilaisuuksia voi pitää myös ennen varsinaista tapahtumaa 
niin, että osallistujat ovat jo alkaneet kehitellä ideoita ja kysellä myös muilta, mitä asioita 
olisi tarpeen ottaa esiin. 

 On tärkeää, että osallistujille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan, jos he päättävät osallistua 
tapahtumaan. Tapatuman järjestäjänä sinun täytyy varmistaa, että osallistumisen ehdot 
esitetään niin, että kaikkien on helppo ymmärtää ne. Mitä enemmän ihmiset tietävät 
tapahtumasta, sitä todennäköisemmin he kiinnostuvat osallistumaan!
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Jos olet osa organisaatiota / 
käytettävissä on enemmän resursseja

 Kartoita paikallinen yhteisö ja verkostosi saadaksesi käsityksen, keitä saat mukaan helposti 
ja keitä on vaikeampi tavoittaa. 

 Voi olla järkevää osallistaa muutama keskeinen henkilö tai organisaatio, joilla on enemmän 
kontakteja kohderyhmään, jonka haluat tavoittaa. Ota yhteyttä esimerkiksi nuoriin, jotka 
voivat osallistaa muita nuoria, tai kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat heikommassa 
asemassa olevilla asuinalueilla. 

 Yritä olla siellä, missä kohderyhmään kuuluvat ihmiset ovat, kuten sosiaalisessa mediassa, 
paikallisella torilla tai kouluissa. 

 Selvitä osallistujien tarpeet. Esimerkiksi esteettömyyden osalta huolehdi, että tapahtumaan 
käyttämäsi tila on sellainen, että myös liikuntarajoitteiset pääsevät helposti paikalle, 
samoin kuin ihmiset, joilla ei ole varaa matkustaa kauas. Jos jollakulla on lapsia tai 
muita huollettavia, he saattavat joutua poistumaan kesken tapahtuman tai pystyvät ehkä 
tapaamaan vain tiettyyn aikaan päivästä. 

 Mieti teemoja, jotka ovat tärkeitä vaikeammin tavoitettaville, ja asioita, jotka kannustaisivat 
heitä antamaan aikaansa tällaiseen tapahtumaan.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin onnistumiseksi kaikkien 
tapahtumanjärjestäjien on varmistettava, että myös toimintarajoitteiset voivat osallistua sekä 
fyysisiin että verkkotapahtumiin ja että heitä kannustetaan osallistumaan. 

Fyysiset tapahtumat
 Varmista, että tapahtumapaikkasi on esteetön pyörätuolilla liikkuville – niin sisääntulon, 

kokoushuoneen kuin WC-tilojen osalta. Kun suunnittelet tilajärjestelyjä, varmista, että 
käytävät ovat riittävän leveät pyörätuoleille. Huolehdi, että pyörätuolin käyttäjille on 
saatavilla pysäköintipaikkoja.

 Järjestä joku auttamaan ihmisiä ja saattamaan heitä isoissa tiloissa. 

 Tarjoa viittomakielen tulkkaus.

 Noudata Euroopan vammaisfoorumin suosituksia: 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_guide_for_accessible_meetings_1.pdf1

Verkkotapahtumat
 Varmista, että palvelu, jota käytät virtuaalitapahtuman järjestämiseen, mahdollistaa 

osallistumisen apuvälineiden, kuten näytönlukijoiden, avulla ja sallii osallistumisen 
puhelimella. Kuuntelemisen ja puhumisen pitäisi voida onnistua tietokoneella sekä 
puhelimella. 

 Anna tarkat vaiheittaiset ohjeet tapahtumaan kirjautumiseen ja alustan käyttöön. Tarjoa 
koulutusta ennen tapahtumaa.
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 Varmista, että fontit ovat helppolukuisia, että teksti on tarpeeksi isoa ja että värikontrasti on 
hyvä. Huomioi kaikki osallistujat välttämällä ammattikieltä, slangia ja ennakko-olettamuksia 
osallistujilla olevasta tietämyksestä.

 Noudata Euroopan vammaisfoorumin suosituksia: 
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/2

Aloita luomalla turvallinen ympäristö 
tuloksellisille keskusteluille

 Yksi tapa luoda turvallinen ja kaikkia kunnioittava ympäristö on laatia tapahtumalle aluksi 
yhteiset toimintaohjeet. Ne voivat sisältää sääntöjä, miten kohdella toisia, miten olla eri 
mieltä kohteliaasti ja miten ottaa huomioon muiden tarpeet ja näkemykset. Niissä pitäisi 
selittää myös moderaattorin rooli.

 Jos keskustelu kuumenee tai kohdistuu henkilöön, tai jos syntyy muita ristiriitoja, voit aina 
muistuttaa yhdessä sovituista toimintaohjeista. 

Varmista, että keskusteluja moderoidaan 
osallistavalla ja selkeällä tavalla

 Ammattimaisen moderaattorin läsnäolo voi olla hyvä ajatus, sillä tehtävä vaatii taitoa. 

 On suositeltavaa erottaa puheenjohtajan ja moderaattorin roolit toisistaan. Moderaattorin 
on hyvä olla neutraali ja järjestäjästä riippumaton taho, joka varmistaa, että jokainen saa 
esittää sanottavansa.

 Jos ihmisillä on vaikeuksia ideoiden keksimisessä, auta kysymällä ensin, millaisia ongelmia 
he ovat huomanneet aiheen tiimoilta omassa elämässään. Kysy sitten, mitä ratkaisuja näihin 
ongelmiin voisi olla.

 Jos ihmiset eivät ole tottuneet osallistaviin tapahtumiin tai siihen, että heidän mielipidettään 
kysytään, voi konkreettisten ehdotusten tuottaminen kestää, joten anna heille aikaa. 

 Jos aikaa on tarpeeksi, jaa ryhmän keskustelunaihe alateemoihin, jotka ovat helpommin 
hallittavia. Aiheen pilkkominen osiin auttaa ihmisiä miettimään ongelmien vaikutusta omaan 
elämäänsä ja löytämään ehdotuksia sekä ratkaisuja.

 Voit pyytää ihmisiä myös jakaantumaan ryhmiin aiheiden mukaan. Yritä varmistaa, että 
ryhmät ovat monimuotoisia, jotta kaikista ryhmistä saadaan tasapuolisia ehdotuksia. 
Tapahtuman aikana jokaisen ryhmän tavoite on laatia ainakin yksi ehdotus, jonka he 
esittelevät koko ryhmälle. Päätä tapahtuma antamalla jokaiselle ryhmälle tilaisuus ottaa 
kantaa toinen toistensa ehdotuksiin.
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Tapahtuman aikana
Huom. katso myös ehdotukset tapahtuman muodosta 
tapahtumien järjestämistä käsittelevästä oppaasta.

https://www.edf-feph.org/web-accessibility-resources/
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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 Kerro osallistujille, miten tapahtumasta aiotaan laatia raportti. Vaihtoehtoja on 
kaksi: (1) tapahtuman järjestäjä laatii alustavan raportin, joka lähetetään osallistujille 
kommentoitavaksi määräaikaan mennessä; (2) raportti laaditaan heti tapahtuman jälkeen 
vapaaehtoisten (pienryhmän) avulla. 

 Kannusta ihmisiä lukemaan raportti tapahtuman jälkeen konferenssin foorumilta, jatkamaan 
keskustelua foorumilla ja esittämään uusia ideoita tai kommentoimaan muiden ehdotuksia. 
Kehota heitä myös levittämään sanaa ja kertomaan osallistumisestaan kotona ja ystäville.

 Varmista, että raportti kirjoitetaan selkeällä kielellä ja siten, että kaikki tapahtumaan 
osallistuneet voivat tunnistaa omat ideansa siitä.

 Voit laatia kyselyn ja kerätä sillä palautetta tapahtumaan osallistuneilta. Sisällytä palaute 
raporttiisi. Muista kysyä myös osallistumisen helppoudesta ja osallistavuudesta. 

5

Tapahtuman jälkeen


