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Ole hyvä ja tuo 
mottopaperisi pöydälle!

Mikä on motto, punainen lanka, jota pyrit noudattamaan vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten kanssa?



• Rikastava yhteisö toimii tavalla, jolla yhteisön jäsenet 
haluavat auttaa toisiaan onnistumaan ja saavuttamaan 
täyden potentiaalinsa

• Yhteisöllä on itseään ruokkiva vaikutus ja toisten 
onnistuminen inspiroi myös yksilöä itseään

• Ihminen tuntee yhteenkuuluvuutta ja kokee, että yhteisö on 
innostunut samasta asiasta

Rikastava yhteisö
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Rikastava vuorovaikutus
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• Rikastava vuorovaikutus on sitä, että 
autetaan muita olemaan parhaimmillaan 
heidän jutuissa, ei omissa jutuissa.

• Viisauden alku on siinä, että esittää 
eteenpäin vieviä kysymyksiä.

• Ollaan kiinnostuttu toisen ideoista. Ei 
tyrmätä ehdotuksia ja mielipiteitä.

• Jatketaan toisen ideaa.

• Kannustetaan toista kertomaan lisää.

Himanen, Pekka. 2010, Kukoistuksen käsikirjoitus, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki



Rikastavassa vuorovaikutuksessa
käytettäviä "vuorosanoja"

• Kuullostaapa hyvältä, kerro
lisää!

• Keitä muita pyydettäisiin

mukaan?

• Laitettaisiinko päälle mekot
vai sadetakit?

Keksikää parin kanssa
lisää rikastavan
vuorovaikutuksen
keinoja, “vuorosanoja”!
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• Tunnistetaan yhdessä harjoituksen aihe

• Pienryhmätyöskentely

• Pienryhmä aloittaa aiheen käsittelyn rikastavan vuorovaikutuksen avulla.

• Ryhmän jäsenet esittävät tarkentavia kysymyksiä, jatkavat uudella idealla, ehdotuksella, 
ajatuksella kuulemaansa ideaa

• Keksi uusia ideoita!

• Keksi/kysy, mitä siitä seuraisikaan!

• Kerro, mitä sen lisäksi tai jälkeen voisi vielä tehdä!

• Jatkakaa siihen saakka, kun yhtään ideaa ei enää heru

• Valmistautukaa kertomaan, mihin ideaan päädyitte

Rikastavan vuorovaikutuksen 
harjoitus
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Virkistystapahtuman järjestämisestä siten, että…

Osaston/kotihoidon aamu- ja iltavuorojen muuttamisesta niin, 
että...

Omaisten mukaan ottamisesta hoitotyöhön niin, että...

Työvuorojen muuttamisesta niin, että...

Asukkaiden mukaan ottamisesta...

Tiimipalaverien järjestämisestä niin, että...

Omahoitajuuden kehittämisestä

Harjoituksen aiheita
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Miten voitte viedä rikastavaa 
vuorovaikutusta työyhteisön 

toimintaan? Mihin tilanteisiin se 
sopisi? 

Yhteenveto ja kiteytys
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Milloin itse käytit rikastavaa 
vuorovaikutusta? Tarkastele työtilanteita 

ja työn ulkopuolista elämää. 
Tuo mukanasi tarina, jossa kuvaat tilannetta 

ja sen kulkua. 
Välitehtävä


