
Hei Ovenavaaja! 
Nyt kun olet pitänyt tapaamisen Osallistujan kanssa, on aika jakaa kaksi kontaktia, jotka 
saattaisivat tavata Osallistujan. 

 
Tueksesi olemme laatineet sähköpostimallit, joita voit käyttää ottaessasi yhteyttä ihmisiin 
verkostossasi, ja kun lähetät sähköpostin luodaksesi yhteyden uuden Ovenavaajan ja Osallistujan 
välillä. On hyvä aloittaa käyttämällä näitä malleja, jotta kaikki tiedot tulevat varmasti mukaan. Älä 
unohda liittää viimeisintä versiota alla olevasta keskusteluoppaasta. 
  

Keskusteluopas  

 

Sähköpostimallit 

  

Ehdotus sähköpostiviestistä, jonka voit lähettää kontakteillesi  
 
Ehdotettu aihe: Haluatko liittyä Ovi-projektiin Ovenavaajana? 

Olen liittynyt Ovi-projektiin (linkki sivulle). Siinä on kyse verkostojen laajentamisesta Suomessa 
vakituisessa asemassa olevien henkilöiden ja ulkomaalaissyntyisten henkilöiden välillä näiden 
auttamiseksi työmarkkinoille pääsyssä Suomessa. 

Ovi-projektin kautta tapasin henkilön nimeltä ___. Tapasimme tunnin ajan ja keskustelimme 
työnteosta Suomessa ja yritimme pohtia, mitä mahdollisuuksia hänellä on Suomen 
työmarkkinoilla. Tehtävänäni on myös yhdistää ____ kahden kontaktini kanssa, jotka voisivat 
mahdollisesti tavata hänet. Otan nyt sinuun yhteyttä, koska minusta ____lle olisi hyödyllistä tavata 
sinut. 

Jos tämä kuulostaa sinusta hyvältä, ajatuksena olisi, että sinä ja ____ tapaatte tunnin ajan, ja 
sitten voit pohtia, voitko yhdistää hänet kahden muun kontaktisi kanssa. Tapaamisessa sinun ja 
____n välillä ei ole kyse työn tarjoamisesta tai valmiiden vastausten antamisesta. Tarkoituksena 
on ainoastaan auttaa häntä ymmärtämään suomalaisia työmarkkinoita paremmin ja laajentamaan 
verkostoaan, jotta hän ennemmin tai myöhemmin tapaa henkilön, joka voi tarjota hänelle 
työharjoittelupaikan tai työpaikan. 

Voit ladata keskusteluoppaan täältä  tapaamisen tueksi. Tulosta opas ja tuo se tapaamiseen. 
Täältä  löydät kaikki tarvitsemasi materiaalit ja tiedot siitä, miten Ovi-projekti toimii. Täältä löydät 
tietoa siitä, miten voit yhdistää ____n kahden uuden kontaktin kanssa tapaamisen jälkeen. Jos 
sinusta tuntuu, ettei sinulla ole oikeita kontakteja jaettavaksi, voit aina kääntyä Ovi-projektin 
puoleen, ja he auttavat Osallistujaa etenemään. 
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Jos tämä sopii sinulle, yhdistän sinut ja ___n sähköpostitse, jotta voitte olla yhteydessä ja sopia 
tapaamisajasta. 

Parhain terveisin, 
___ 
 
Ehdotus sähköpostiviestistä, jolla voit yhdistää kontaktin ja 
Osallistujan toisiinsa 
 
Ehdotettu aihe: Yhdistän teidät Ovi-tapaamista varten 

Hei (Osallistuja) ja (Ovenavaaja), 

Kuten aiemmin kerroin teille, olen osallistunut Ovi-projektiin, ja sen puitteissa tapasin ___n. 
Tehtäväni Ovenavaajana oli tunnistaa kaksi uutta kontaktia, jotka ___ voisi tavata laajentaakseen 
verkostoaan. 
 
Toivon, että löydätte sopivan ajan tavata. Tässä ovat teidän molempien yhteystiedot: 

Osallistuja: ____ (koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

Ovenavaaja: ___  (koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

Voitte lähettää toisillenne sähköpostia ja kertoa toisillenne lyhyesti, keitä olette ja halutessanne 
myös liittää CV:nne, jotta pääsette nopeammin alkuun tavatessanne. Ymmärrän, että ___ on 
erityisen kiinnostunut ___. Ehdotamme, että tapaatte ____n työpaikalla tai kahvilassa tai muussa 
julkisessa paikassa, jossa kumpikin teistä tuntee olonsa mukavaksi. 

Tapaamisen tavoitteena on toimia kuten minä ja ____ tavatessamme: tavata tunnin ajan ja 
keskustella alasta, ammatista ja sosiaalisista käytännöistä, joista voi olla hyvä tietää, sekä pohtia, 
mitä ovia voitte avata toisillenne. Täältä  löytyy keskusteluopas, jonka sain Ovi-projektista – se 
toimi hyvänä tukena tapaamisemme aikana. 

Tapaamisenne tarkoituksena on auttaa ___ta ymmärtämään paremmin suomalaisia 
työmarkkinoita ja auttaa häntä laajentamaan verkostoaan, jotta hän ennemmin tai myöhemmin 
tapaisi henkilön, joka voi tarjota hänelle työharjoittelupaikan, työpaikan tai muunlaista 
yhteistyötä. 

 

___, tehtäväsi tapaamisen jälkeen on siten yrittää löytää kaksi kontaktia, jotka puolestaan 
voisivat auttaa ___ta tässä prosessissa. 

Toivotan teille hyvää tapaamista! 

Parhain terveisin, 

___ 

P.S. Jos haluat lukea lisää tai ottaa yhteyttä Ovi-projektiin, löydät lisää tietoa täältä. 
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