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H: Joo, aivan, mitä sä aattelet mikä vois auttaa, auttaa siihen et niit tota tulis sit käytettyy enemmän? 
Kun sanoit et kurssi oli lyhyt niin auttasko siihen niinku esimerkiks se et ois enemmän näitä asioita? 
 
V2: Siis mun mielestä voi olla vuorovaikutustaitoja pitäis tai niinku tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
pitäis vaikka olla kerran viikossa niinku tän koko viis vuotta (H: joo) tai niinku oikeestaan tärkein, meil 
silloin y- e-ekana vuonna o-oli [[toinen vuorovaikutustaitoihin liittyvä kurssi]] ja se on edelleen paras 
kurssi mitä on tääl ollu, et niinku tärkeimmät taidot just tutkitaan, [[[poistettu tunnisteellista 
tietoa]]] niin siin on on vuorovaikutustaidot, kasvatustaidot jaa ihmissuhdetaidot kolme ekaa ja sit 
tavallaan niitä käydään hirveen vähän, käydään vaan lähitaitoja (H: mmm) et jos se ois kerran 
viikossa tollai kahen viikon välein koko se viis vuotta käytäis vuorovaikutusjuttuja niit harjoteltais 
käytettäis paljon aikaa pikkujuttu, päästäis niinku hitaasti eteenpäin mut ne jäis syvemälle (H: mmm) 
kun nyt tulee hirveesti kaikkee ne jää pinnalle (H: mmm) mut oikeesti ottaaki niinku sit vanhal tavalla 
niinku tarvittaessa tekee. 
 
H: Niinpä, niinpä, tuleeks sulle mieleen mitään semmosii keinoi mitä sä ite voisit käyttää et sul tulis 
tota tulis sit käytettyä noita vuorovaikutustaitoja enempi? 
 
V2: No niist pitäis vaan niinku tavallaan, pitäis pystyä muistuttelemaan itelle lukemalla jotain tai tai 
kattomalla jotain dokkarii tai jotain (H: mmm) et tavallaan sit niit sais syvemmälle (HH: mmm) et se 
ei ois silleen et kuukauden verran kerran viikossa niist puhutaan ja (H: mmm, mmm, joo, aivan, et se 
muistaminen on niinku haasteellista) aikaa tavallaan aikaa siihen et vois paneutuu niihin 
itsenäisestikin. 


