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Miksi kannattaa 

verkostoitua?

• Kehitetään osaamista

• Saadaan ja jaetaan tietoa

• Yhdessä ollaan vaikuttavampia

• Säästetään kustannuksissa

• Saadaan ja annetaan vertaistukea

• Missä verkostoitua? 

• Tapahtumat, kurssit, seminaarit, 
sosiaalinen media… 



Missä itse olen 

verkostoitunut?

• Opiskeluiden myötä

• Vapaaehtoistoiminnassa

• Järjestötyössä

• Politiikassa

• Kansalaisareenassa

• Third Rock Finlandissa

• Sosiaalisessa mediassa



Missä itse olet 

verkostoitunut? 

Kirjoita chat-kenttään! 



10 vinkkiä verkostoitumiseen



1. Ole aktiivinen

• Kokeile uusia asioita, luo uusia verkostoja ja yhteyksiä sekä tapaa 
paljon uusia ihmisiä



2. Kuuntele huolella

• Ole läsnä tilanteessa. 

• Pyri kuuntelemaan ymmärtääksesi, älä keskeyttääksesi.

• Kuuntelemalla kerää tietoa ja oppii uutta sekä luo luottamusta. 

• Erityisesti kannattaa kuunnella niitä ihmisiä, jotka ovat itselle vieraita 
tai ajattelevat eri tavoin.



3. Ole myötätuntoinen

• Pyri tunnistamaan, ymmärtämään ja jakamaan muiden ihmisten 
tunteet.

• Kun välität ihmisistä ympärilläsi, lisäät samalla myös omaa 
vaikuttavuuttasi. 



4. Etsi ratkaisuja

• Ongelmien märehtimisen sijaa, mieti ratkaisuja tilanteen 
korjaamiseksi. 

• Kun sinut opitaan tuntemaan ihmisenä, jolla on tarjolla myötätunnon 
lisäksi ratkaisuja, olet se, jolle soitetaan ja lähetetään viestiä, kun 
halutaan apua.



5. Ota vastuu

• Ota vastuu silloin kun asiat menevät huonosti,

• Jaa kiitosta onnistuneista teoista.

• Ota vastuu omien sanojen ja tekojen lisäksi myös läheisistäsi ja heidän 
hyvinvoinnista.



6. Arvosta muiden tekoja

• Muista sanoa kiitos ja tee se myös julkisesti. 

• Palkitse muita heidän työstään ja nosta hyviä esimerkkejä esille 
muiden nähtäväksi. 

• Kaikki kaipaavat ainakin vähän arvostusta ja hyväksyntää. 



7. Kysy oikeita kysymyksiä

• Kysy, kuinka muuttaa nykytila paremmaksi tai miten 
jatkamme tästä eteenpäin. 
• Älä kysy miksi asiat ovat menneet pieleen.

• Hyviä kysymyksiä voivat olla vaikka:
• Kuinka voin auttaa ja inspiroida ympärillä olevia ihmisiä?

• Kuinka voin ratkaista käsillä olevan tilanteen?



8. Ole intohimoinen

• Ole liekeissä siitä mitä teet. Se näkyy myös ulospäin. 

• Kun olet innostunut, innostaa se muitakin. Kun olet vaikuttunut, 
vaikuttuvat myös ympärillä olevat ihmiset. 

• Suhtaudu asioihin lähtökohtaisesti positiivisesti ja suurella 
mielenkiinnolla.



9. Opi jatkuvasti uutta

• Lue ja kuuntele kirjoja, käy luennoilla ja kursseilla sekä kysele alan 
ammattilaisilta ja asiantuntijoilta. 

• Varo infotulvaa. Mieti mitä todella haluat seurata tai katsoa. 

• Jos koet, että tarvitset jostain aiheesta uutta tietoa, hanki se.



10. Ole luotettava

• Sovi mitä tehdään ja tee mitä sovitaan. 

• Kun ihmiset oppivat, että sanaasi ja antamaasi aikatauluun voi 
luottaa, he antavat sinulle mielellään lisää vastuuta ja tehtäviä.



10 vinkkiä verkostoitumiseen

1. Ole aktiivinen

2. Kuuntele huolella

3. Ole myötätuntoinen 

4. Etsi ratkaisuja

5. Ota vastuu

6. Arvosta muiden tekoja

7. Kysy oikeita kysymyksiä

8. Ole intohimoinen

9. Opi jatkuvasti uutta

10. Ole luotettava



”Onnistumisen kannalta tärkeitä eivät 
ole ne asiat, joita teet silloin tällöin. 

Tärkeitä ovat asiat, joita teet 
säännöllisesti.”



Verkostoidutaan 

KIITOS! 
Leo Stranius

040-7547371

leo.stranius@iki.fi

@leostranius
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