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Muistetaan
vuorovaikutus

Yli miljoona suomalaista on jo
rokotettu koronaa vastaan.
Varovaisesti suunnittelemme paluuta
ihmisten pariin. Meillä on kova
kaipuu kasvokkaisiin kohtaamisiin.

Minä olen tehnyt tiiviisti töitä kotona
ja vain harvoin käynyt jossain. Kun
pääsiäisenä tapasin ihmisiä yksittäin
tai pienellä porukalla, olin kuin
uudesti syntynyt. Niin paljon näistä
kohtaamisista saa virtaa!

Meidän pitäisi yrittää luoda kontaktia
myös etäpalavereissa. Siihen on
monia keinoja, ja olen listannut omia

ehdotuksiani.

Myös kirjallisissa viesteissä on monta tapaa osoittaa vastaanottajalle
ystävällisyyttä ja olla kohtelias. Tälle on nyt tarvetta. Mielestäni
sanavalinnoissa voi olla jopa liian huomaavainen, koska lempeä viesti ei tee
kenellekään pahaa.

Hurmaavaa huhtikuuta!
Tuija

 

Muista vuorovaikutus
etätyössä

 

Uutiskirje huhtikuu 2021

https://elamanpuu-blog.creamailer.fi/email/606ebcb35a381
https://www.instagram.com/elamanpuu.blog/
https://www.facebook.com/elamanpuu.blog


 

 

Perustarpeemme tulla nähdyksi ja kuulluksi
ei ole kadonnut mihinkään. Haluamme että
viesteihimme vastataan, mielipiteitämme
kuunnellaan ja että meidät hyväksytään.
Etätyössä vuorovaikutuksen tarve vielä
korostuu.

Listasin viisi vinkkiä, miten vuorovaikutusta
voi nostaa etäpalavereissa: pidä iloinen ilme,
älä ole yrmeä, varaa aikaa rupattelulle, anna
tilaa muille, ole läsnä.

Laadin myös neljä neuvoa, miten kirjoittaa kohteliaasti: aloita viesti kivasti, esitä asiasi
selkeästi, lisää loppukohotus, käytä pehmeitä ja lempeitä sanoja.

 

Lue kirjoitus →

 

Vakituinen työ: paratiisi
vai pakkopaita

”Sä oot kyllä tosi rohkea.”
”Mä ihailen sun rohkeutta.”
”Voi kun mäkin uskaltaisin.”

Tämmöisiä kommentteja olen saanut silloin,
kun olen irtisanoutunut vakituisesta työstä.

Suurin työntävä tekijä vakituisesta työstä yrittäjäksi on ollut vapaus. Vapaus päättää omista
asioistaan. Vapaus päättää aikatauluista. Vapaus päättää, kenen kanssa tehdä yhteistyötä.

Vakityön isoin plussa taas on säännölliset tulot. Tosin ne ovat samat teitpä töitä sitten paljon tai
vähän. Kuukausipalkka tulee täsmällisesti tilille. Se on turvallista, enkä väheksy sitä lainkaan.

Tällä hetkellä olen ollut kevytyrittäjä puoli vuotta. Vähitellen olen saanut kasattua sopivasti
erilaisia keikkatöitä. Lisäksi minulla on pari osa-aikaista työtä. Elän yksinkertaista elämää ja
olen onnellinen.

 

Lue Onnenpilkahduksia-blogiteksti →

  

  

 

Etsitkö webinaarikouluttajaa?

Pidän koulutuksia kirjoittamisesta ja viestinnästä. Olen iloinen ja innostava kouluttaja.

Olen pitänyt webinaareja muun muassa seuraavista aiheista:

Katsaus someen
Minkälaiset asiat ovat pinnalla? Millainen sisältö puree? Pitääkö näkyä ja kuulua kaikissa
kanavissa? Miten somessa luodaan vuorovaikutusta? Minkälaista sisältöä kannattaa julkaista?
Kannattaako mainostaa?

Ajankohtaista kielenhuollosta
Selkeää rajaa puhutun ja kirjoitetun kielen välillä ei enää ole. Miten tämä vaikuttaa
kielenkäyttöön? Tuhoaako englanti suomen kielen? Milloin tarvitaan selkokieltä?

Vuorovaikutus etätyössä
Haluamme tulla nähdyksi ja kuulluksi myös etätyössä. Esittelen keinoja, miten etäpalavereihin
saadaan vuorovaikutusta ja miten kirjallisesti voi lisätä vuorovaikutusta.

Jos jokin näistä aiheista herätti kiinnostusta, ota ihmeessä yhteyttä:

 

https://elamanpuu.blog/2021/04/01/muista-vuorovaikutus-etatyossa/
https://naiseudenvoima.com/vakituinen-tyo-paratiisi-vai-pakkopaita/


Lue lisää →

tuijakaarina.metsaaho@gmail.com

 

Kotus: Aino ja Leo viime vuoden suosituimmat
nimet

Digi- ja väestötietoviraston mukaan vuonna 2020 syntyneiden suomenkielisten lasten
suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Aino, Olivia, Sofia, Pihla ja Aada sekä Leo, Eino,
Oliver, Elias ja Onni.

 

  

 Poiminta Twitteristä  

 

   

 

Elämänpuu
Tuija Metsäaho
tuijakaarina.metsaaho@gmail.com  

» Kotisivut
» Kerro kaverille

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.

 

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/ajankohtaista_nimista/aino_ja_leo_viime_vuoden_suosituimmat_nimet.35905.news
http://elamanpuu.blog
https://elamanpuu-blog.creamailer.fi/forward-to-a-friend/606ebcb35a381
https://elamanpuu-blog.creamailer.fi/unsubscribe/5eddffea76dd2/606ebcb35a381
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