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Työhyvinvointivalmennukset
Työkirja
Keino-projekti on osa valtakunnallista Työelämä 2020 -projektia. Työelämä 2020 haastaa
työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Yhdessä
voimme rakentaa Suomeen Euroopan parasta työelämää!
TYÖKIRJAN OMISTAA

_____________________________________________________________________

”Ihaile kirsikkapuun kukkia nyt,
myrskytuuli saattaa tempaista ne
yön aikana mukaansa.”
- japanilainen sananlasku

/2

Sisällysluettelo
1. Toimiva tiimi ja temperamenttityypit ................................................................................... 3
Millainen tiimityöntekijä olen itse, millainen on oma temperamenttini suhteessa toisiin? .... 3
Itsetuntemus vuorovaikutustilanteissa ................................................................................ 7
Belbinin tiimiroolitesti ........................................................................................................10
Tiimityöskentely vaatii erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä............................................11
Yhdeksän hyvää tyyppiä enneagrammi ............................................................................15
2. Henkilöstön osallistaminen, dialogi, tietoa asiakasrajapinnasta yrityksen hyödyksi ...........20
3. Itsensä johtaminen ja tavoitteiden asettaminen, ajan käyttö, henkinen ja fyysinen kunto ..23
Motivaatio .........................................................................................................................30
Oman ajankäytön hallinta .................................................................................................34
Hyvä itsetunto ...................................................................................................................36
4. Epävarmuuden sietokyky, palautumiskyky, luottamusta luovasti ......................................39

/3

1. Toimiva tiimi ja temperamenttityypit
Tiimin toimivuus ei ole itsestäänselvyys, eikä tiimin toimivuuden takaamiseen ole olemassa
mitään valmista kaavaa. Tiimin toimintaan vaikuttavien tekijöiden pohtiminen ja
tiedostaminen edistää kuitenkin tiimin toimivuutta ja yhteistyötä. Jokainen meistä on
avainasemassa luottamuksen ja toinen toisensa kunnioittamisen rakentamisessa. Työkirjan
tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja toimintatapojasi tiimityössä.

Millainen tiimityöntekijä olen itse, millainen on oma temperamenttini suhteessa
toisiin?

TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Stressi paljastaa millainen olet
Teksti
luettavaksi, ole hyvä!
Tiukoissa tilanteissa olemme herkimmillämme. Kun joudumme paineen alla ratkomaan
ristiriitoja, pulpahtavat spontaanit primitiivireaktiomme pintaan. Nämä ryöpsähdykset ovat
osa temperamenttiamme.
Kun tunnistamme oman ja kollegoidemme tavat reagoida asioihin, onnistumme paremmin
yhteistyössä ja siedämme erilaisuutta. Puhuessamme temperamentista, ajattelemme usein
ensiksi luovia, räiskyviä persoonallisuuksia, mutta ulospäin suuntautuneisuus on vain yksi
temperamentin monista ulottuvuuksista. Ekstroverttien leimahdusten vastapainoksi osa
meistä käpertyy introverttisesti kuoreensa tai passivoituu sivustaseuraajaksi.
Temperamentti on osa meidän jokaisen kokonaispersoonallisuutta, halusimmepa sitä tai
emme. Synnymme tietyillä temperamenttipiirteillä, emmekä voi näitä piirteitä kovinkaan
paljoa muuttaa, mutta onneksi voimme oppia niistä ja harjoitella niiden hillintää.
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Psykologi, kirjailija Tony Dunderfelt sanoo, että temperamentti on yksi tutkituimpia asioita
psykologiassa.
”Temperamentti on biologinen ominaisuus, joka viestii, miten toimimme, mutta ei kerro, keitä
me olemme. Se on yksi osa kokonaispersoonallisuuttamme, johon kuuluvat myös ydinminä
ja kasvatettu minä. Ydinminä on taitoa ottaa etäisyyttä tapahtumiin ja omaan
temperamenttiinsa. Kasvatettu minä koostuu puolestaan lapsuudessa opituista tavoista,
moraalisäädöksistä ja uskomuksista”, Dunderfelt sanoo.
Hän kannustaa suhtautumaan temperamenttiin kepeän humoristisesti, kuitenkaan
ylenkatsomatta temperamentin erilaisia ilmenemismuotoja.
”Kaikki temperamenttityypit ovat luonteeltaan sekä myönteisiä että kielteisiä. Ongelmiin
temperamenttimme kanssa joudumme silloin, kun jämähdämme temperamenttimme
vangiksi, emmekä löydä siitä tietä ulos”, Dunderfelt sanoo.
Hänen mukaansa jopa puolet ihmisten välisistä ristiriidoista johtuu juuri tällaisesta
temperamenttiin jumiutumisesta. Kuvittelemme helposti, että oma tapamme reagoida
ristiriitoihin on yleispätevä ja oletamme, että kaikki muutkin toimivat samalla tavalla.
Ajattelemme myös herkästi, että temperamenttinen käytös selittää koko persoonaamme,
vaikkei näin ei tosiasiassa ole.
Kun tunnistamme omat tapamme reagoida ristiriitoihin ja ymmärrämme myös toisten tavat
ratkoa pulmatilanteet, onnistumme luomaan rakentavamman ja paremman yhteistyön
lähtökohdan ja välttämään lihavaksi äityvät riidat.

Neljä erilaista temperamenttityyppiä
Dunderfelt kuvailee temperamentin tunnistamista taitolajiksi, joka on samalla nopein tie
kasvattaa omaa ihmistuntemusta. Ihmistuntemuksemme alkaa syventyä, kun ymmärrämme
temperamentin eri ulottuvuuksia. Temperamentti ei selitä kaikkea, mutta sen
tunnistamattomuus puolestaan kaventaa näkemyksiämme toisista ihmisistä.
Dunderfelt jakaa temperamentin ulottuvuudet neljään eri luokkaan, jotka hän on kuvannut
kirjassaan Tunnista Temperamentit (PS-Kustannus 2012). Hän nimeää temperamentit värien
mukaan.
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”Värit jäävät helposti ihmisten mieliin, ja värien avulla temperamentin ulottuvuuksia voi
lähestyä tietyllä leikillisyydellä, jottei asioihin suhtauduta liian vakavasti”, hän sanoo.
Dunderfeltin punaiset, keltaiset, vihreät ja siniset temperamentin ulottuvuudet on helppo
tunnistaa missä tahansa työyhteisössä. Kun Jussi alkaa räyhätä niin aggressiivisesti
stressitilanteessa, että hänen korvansa kuvaannollisesti kiehuvat ja työtuoli on lentää
ikkunasta ulos, on kyseessä punainen temperamentti. Punainen on voimakastahtoinen,
äkkipikainen, energinen ja itsekeskeinen jyrääjä, joka pitää omaa tapaansa toimia ainoana
oikeana.
Keltaisen temperamentin airut hösää, puhuu paljon ja haalii itselleen ylen määrin
velvollisuuksia. Kaikki me tunnemme tällaisen ahkeran Annan, joka puhelee, huomioi kaikki,
sovittelee, luo valoisaa ilmapiiriä ja välttelee riitoja, mutta saattaa hyvillä aikeillaan aiheuttaa
myös kaaosta ja päättämättömyyttä työpaikallaan.
Sinisen temperamentin kollega vetäytyy kuin etana kotiloonsa stressitilanteessa, ahdistuu ja
menee itseensä ja jäykistyy ylivarovaiseksi. Perusteellinen, asiallinen ja suuret
kokonaisuudet ymmärtävä Pentti voisi olla tiiminsä pelastaja, jos hän vain uskaltaisi oikealla
hetkellä avautua kollegoilleen. Hänen työkaveriensa haasteena onkin kannustaa käpertyvää
kollegaansa jakamaan osaamisensa.
Vihreää temperamenttia huokuva työtoveri taantuu ristiriitatilanteessa passiiviseksi
sivustaseuraajaksi, joka saattaa antaa vielä saamattoman kuvan itsestään, vaikka hän
yleensä hoitaa työnsä tunnollisesti ja osaa kuunnella muita. Tällainen ihmisläheinen Ilona
osaa pitää työyhteisön koossa hädänkin hetkellä käytännönläheisellä tavalla viedä asiat
päätökseen asti.

Rauhoitu kolmenkymmentä sekuntia ja anna tunnereaktion laantua
Dunderfelt kuvailee, miten herkästi ongelmia saattaa syntyä, jos esimerkiksi keltaisen
temperamentin esimies alkaa ristiriitoja ratkoessaan puhua valtavasti ja ideoida sinisen
temperamentin alaiselleen, jonka mielestä pitäisi painaa jarrua ja analysoida tarkasti tilanne.
”Törmäysreaktio on silloin väistämätön, jos näin vastakohtaiset temperamentit yrittävät
ratkoa yhdessä tilannetta. Onneksi meidän temperamenttimme ovat kuitenkin yleensä
sekoitus näitä eri värejä, mikä pehmentää henkilökemioitamme”, hän sanoo.
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Dunderfelt järjestää kursseja, joilla harjoitellaan oman temperamentin tunnistamista,
kehitetään rakentavaa vuorovaikutusta ja pohditaan, miten temperamentin ulottuvuuksia voi
hyödyntää työpaikoilla.
”Olipa kyseessä millainen temperamentti tahansa, niin on tärkeätä antaa tunnereaktion
kihahtaa kehon läpi. Painotan kursseillani kolmenkymmenen sekunnin sääntöä. Kun
tunnereaktio on laantunut, olemme usein jo vastaanottavaisia erilaisille näkemyksille”, hän
sanoo.
Tunnereaktion keskeyttäminen tuo usein vain lisää mustia pilviä taivaalle.
”Naama punaisena huutava ärtynyt asiakas saattaa keskeytettynä äityä huutamaan vieläkin
enemmän, sillä hän kokee, ettei hänen palautettaan oteta tosissaan eikä häneen suhtauduta
oikealla vakavuudella”, Dunderfelt sanoo.
Lähde: www.ekonomilehti.fi, 12.3.2018, teksti Olli Manninen

Tee rauhoittava hengitysharjoitus kehon ja mielen rauhoittamiseen
4-7-8 helppo, mm. jännittyneisyyttä lievittävä hengitysharjoitus
• hengitä nenän kautta sisään laskien neljään
• pidätä hengitystä laskien seitsemään
• hengitä suun kautta ulos laskien kahdeksaan.
Toista neljä kertaa. Tee harjoitus säännöllisesti vähintään kaksi kertaa
päivässä. Katso tarkemmat ohjeet videolta. (Andrew Weil, YouTube)

Tee nettitesti ja testaa temperamenttisi
https://www.ps-kustannus.fi/tunnistatemperamentit
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Itsetuntemus vuorovaikutustilanteissa
Itsetuntemuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö pystyy ymmärtämään ja ohjaamaan omaa
käyttäytymistään tuon tiedon avulla (Seligman 2008, 144). Oman käyttäytymisen ohjaamista
kutsutaan myös oman mielen johtamiseksi (Åhman 2003) ja itsensä johtamiseksi
(Sydänmaalakka 2008). Itsetuntemus on yhtä kuin tietoisuus ja selkeä käsitys omasta
itsestään. Hyvä itsetuntemus on yhteydessä henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja
myönteiseen minäkuvaan. Itsetuntemus on itsensä johtamisen perusta.
Jos ei tunne itseään, ei voi myöskään tietää, mitä tavoitteita voisi itselleen asettaa, jotta ne
olisivat omien arvojen mukaisia tai millä tavoin voisi parhaiten johtaa itseään.
Itsetuntemukseen liittyy myös suhde muihin: miten toimii muiden seurassa ja erilaisissa
tilanteissa.

Pohdi omia vahvuuksiasi:
Pohdi ja arvioi omia vahvuuksiasi akselilla -5 ---- + 5, miten vahvuutesi
näyttäytyvät seuraavien ominaisuuksien kohdalla

ULOSPÄINSUUNTAUTUNEISUUS

-5

0

+5

Ulospäinsuuntautuneisuus
Ulospäinsuuntautuneisuus kehittyy ihmisen kasvuolosuhteiden ollessa turvalliset.
Ulospäinsuuntautunut ihminen uskaltaa tehdä aloitteita ja ryhtyä toimeen.
Vuorovaikutustilanteissa hän osaa pitää puoliaan. Puolensa pitäminen on tärkeä kyky myös
kaikissa ihmissuhteissa. Ulospäin suuntautunut ihminen tarvitsee kuitenkin myös sopivasti
joustavuutta ja periksiantamiskykyä. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä liikkua tunneskaalalla
toisesta ääripäästä toiseen jumittumatta mihinkään. Joustavuus yhdistettynä
ulospäinsuuntautuneisuuteen on ihmissuhteissa paras yhdistelmä.
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MIELIKUVITUKSELLISUUS

-5

0

+5

Mielikuvituksellisuus
Uteliaisuuden ja mielikuvituksen puute on yleinen syy ihmisuhdeongelmiin. Itsekeskeisyyden
korostuminen nykypäivän yhteiskunnassa vie meiltä kyvyn kuunnella muita ja uteliaisuuden
tutustua sekä eläytyä toiseen henkilöön ja hänen persoonallisuuteensa. Emme opi
ymmärtämään toisen tarpeita ja odotuksia ja rakennamme mielessämme helposti
ennakkoluuloja ja –asenteita toisia kohtaan. Hyvä mielikuvitus ja kyky kuunnella sekä kyky
keskustella asioista tuo ihmissuhteisiin vakautta ja turvaa.

EMOTIONAALINEN TASAPAINOISUUS

-5

0

+5

Emotionaalinen tasapainoisuus
Hyvissä ihmissuhteissa opitaan toisilta, ollaan tyytyväisiä myös itseensä ja hyväksytään
erilaisuutta. Tarvitsemmekin aina toisia ihmisiä peilataksemme itseämme, jotta
omakuvamme ei vääristyisi. Omien ja toisen tunteiden huomioiminen ja tunnistaminen
vaikuttaa myönteisesti ihmissuhteisiin, jotka parhaimmillaan opettavat joustavuutta ja
vastuunottamista vahvistaen emotionaalista tasapainoa synnyttäen positiivisen kokemuksen
yksilön elämään.

SOVINNOLLISUUS

-5

0

+5

Sovinnollisuus
Sovinnollinen ja rento ihminen on hyvä ystävä tai työkaveri. Hän on valmis kompromisseihin.
Hän on lämmin, sydämellinen ja ymmärtäväinen muita ihmisiä kohtaan. Hän ei tuo itseään
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liikaa esiin, vaan ymmärtää tiimityön merkityksen. Hän pyrkii sovittelemaan työyhteisön
ristiriitoja ja uskaltaa tarttua hankaliinkin asioihin sovittelevasti. Hän luottaa ihmisiin ja auttaa
muita silloin, kun siihen on mahdollisuus.

ELÄYTYMISKYKYISYYS

-5

0

+5

Eläytymiskykyisyys
Toisten tarpeiden, odotusten ja haaveiden huomioiminen on ihmissuhteissa olennaisen
tärkeää. Siksi ihmissuhteissa tarvitaan joustamis- ja kompromissikykyjen lisäksi kykyä
eläytyä toisten tilanteiseen ja tuntemuksiin. Empatia on elämän aikana ja varsinkin
lapsuusvaiheessa kehittyvä kyky. Jos vanhemmat ovat osoittaneet ymmärrystä vastaten
lapsen tarpeisiin tulla kuulluksi ja nähdyksi, parantaa se lapsen kyvykkyyttä ymmärtää
aikuisena muita ihmisiä. Eläytymiskyky vahvistaa myös kykyä antaa toiselle anteeksi sekä
kykyä käsitellä oman elämän kriisitilanteita.
Pohdi omia vahvuuksiasi tekemäsi arvioinin pohjalta ja mieti, missä olet erityisetsi onnistunut
ihmissuhteissasi ja olisiko sinulla kehitettävää jollakin osa-alueella. Arvion voi tehdä myös
kumppanin tai työkaverin kanssa ja miettiä yhdessä arvion eroja tai yhtäläisyyksiä.
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Belbinin tiimiroolitesti
Kukaan ei ole täydellinen, mutta tiimi voi olla. Kenties. Taitavassa tiimissä jäsenet
täydentävät toisiaan tavalla, josta syntyy tehokas, monipuolisesti ajatteleva ja toimiva
kokonaisuus. Meredith Belbin on brittiläinen tutkija, joka on selvittänyt miten parhaat tiimit
muodostuvat.

TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Belbin huomasi tutkimuksissaan, että parhaita tiimejä eivät ole taidollisesti taitavimmista
yksilöistä koostuvat tiimit. Menestyvillä tiimeillä erilaiset yksilöt ottavat tietyt roolit ja roolit
ovat tasapainossa johtaen tulokselliseen lopputulokseen. Tiimi toki tarvitsee kyvykkäitä
ihmisiä menestyäkseen, mutta epätasapainossa olevat tiimiroolit estävät hyvät tulokset.
Tiimirooleja on kaikkiaan yhdeksän. Seuraavassa on kuvattuna kukin tiimirooli sen
ominaispiirteineen. Jokaisessa tiimiroolissa on myös heikkouksia, jotka ovat kyseiselle
roolille ominaisia. Hyväksyttävä heikkous on vahvuuden kääntöpuolena tuleva ominaisuus
eikä sitä tulisi peitellä. Kaikilla meistä on heikkouksia ja osa niistä on välttämättömiä, jotta
vahvuutemme voivat toteutua. (Belbin 2010, 30 - 32.)

Pohdi: millainen osaaminen minulla on?
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Tiimityöskentely vaatii erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä

Meredith Belbinin tiimiroolit ovat
Arvioija (Monitor evaluator) on varovainen ja välttää riskejä. Hänen puolueettoman ja
kriittisen arviointikyvyn ansioista löytyy varmat ratkaisut. Yhteistyö sujuu parhaiten tekijän ja
kokoojan kanssa. Haasteita saattaa esiintyä viimeistelijän, keksijän tai toisen arvioijan
kanssa.
Asiantuntija (Specialist) on määrätietoinen ja itsenäinen työskentelijä. Hänen
kokonaisvaltainen sitoutuminen työskentelyyn näkyy syvällisenä tietona ja taitoina, joskin
kapea-alaisena. Hän tulee toimeen
Diplomaatti (Teamworker) on joustava ja kannustava. Hän on hyvä ihmistuntija ja osaa
sovitella tilanteita ja ihmissuhteista hyvin. Häneen huono päättämiskyky saattaa johtaa
erimielisyyksiin takojan kanssa. Yhteistyö sujuu parhaiten keksijän, tiedustelijan sekä
kokoojan kanssa. Hän tulee hyvin toimeen myös toisen diplomaatin kanssa, toisin
päättämättömyys saattaa nousta asioiden eteenpäin viemisen esteeksi.
Kokooja (Co-ordinator) on ennakkoluuloton ja tavoitteellinen ryhmän tasoittava tekijä. Hän
saa kaivettua jäsenten vahvuudet ja voimavarat esille jämäkällä otteella. Hän huomioi
muiden mielipiteet ja vahvuudet tehtävien jaossa. Hän saattaa olla haluton tekemään asioita
itse ja saattaa joutua halaukseen takojan kanssa. Yhteistyö sujuu parhaiten arvioijan, tekijän
ja diplomaatin kanssa.
Keksijä (Plant) luo ja ideoi uusia ratkaisuja ennennäkemättömän mielikuvituksensa avulla.
Hänelle annettaessa rauha pohtia asioita, hän löytää ratkaisut vaikeimpiinkin haasteisiin.
Käytännön asiat saattavat unohtua ja haasteita saattaa ilmetä arvioijan, tekijän, takojan tai
toisen keksijän kanssa. Parhaiten työskentely sujuu diplomaatin, tiedustelijan ja kokoojan
kanssa.
Takoja (Shaper) energisenä ja tehokkaana suuntautunut tavoitteiden saavuttamiseen. Hän
innostaa muut mukaan ja toimii mielellään yhteistyössä tiedustelijan kanssa. Hän inhoaa
vetämättömyyttä ja aikailuja ja hoputtaa helposti muita pysymään aikataulussa ja
tavoitteissa. Hänellä saattaa olla haasteista, diplomaatin, kokoojan ja keksijän kanssa
Tiedustelija (Resource investigator) on ulospäinsuuntautunut verkostoituja. Innostuneena ja
uteliaana hän etsii uusia mahdollisuuksia. Hän haluaa pitää ryhmä ajantasalla ja tulee hyvin
toimeen tekijän, diplomaatin ja takojan kanssa. Hänen mielenkiinto saattaa helposti
herpaantua, joka aiheuttaa erimielisyyksiä viimeistelijän kanssa.

/ 12

Tekijä (Implementer) on vastuuntuntoinen ja realistinen. Hänen organisointikyvyn ja
ahkeruuden ansiosta voidaan luottaa käytännön asioiden sujuvan suunnitelmien mukaan.
Käytännöllisenä ihmisenä hänen yhteistyö sujuu tiedustelijan, kokoojan, arvioijan ja
viimeistelijän kanssa. Hänen hidas lämpeneminen saattaa aiheuttaa haasteita keksijää ja
toisen tekijän kanssa.
Viimeistelijä (Completer) on huolellinen ja täydellisyyden tavoittelija. Hänen tarkkuus
varmistaa oikeisiin asioihin keskittymisen ja laadukkaan lopputuloksen. Hän pystyy
työskentelemään stressaavissa tilanteissa. Yhteistyö sujuu parhaiten tekijän kanssa ja
haasteita saattaa esiintyä arvioijan ja tiedustelijan kanssa.

Tee Belbinin tiimiroolitesti
http://

Pohdi: mitä psykologinen pääoma voi käytännössä ja omalla kohdallani
tarkoittaa?
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TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Mistä oikein on kyse? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopistosta määrittelee, että
psykologinen pääoma on työntekijän henkinen kunto. Psykologisen pääoman katsotaan
muodostuvan neljästä osa-alueesta, jotka ovat toivo, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus.
Toivo on uskoa parempaan ja kykyä toimia tavoitteen saavuttamiseksi. Toivo on kykyä
arvioida tilannetta ja omaa tekemistään sekä kykyä muuttaa tavoitteita silloin, kun olosuhteet
muuttuvat.
Realistinen optimismi taas on parhaimmillaan kykyä nähdä mahdollisuuksia vaikeissakin
tilanteissa, uskoa omaan selviytymiseen ja ratkaisujen löytymiseen. Optimisti ei ole toiveikas
hölmö, vaan optimisti uskaltaa mennä päin ongelmaa ja hänellä on laaja valikoima
selviytymiskeinoja.
Sinnikkyys osana psykologista pääomaa on mitattavissa oleva ulottuvuus, jota jokaisen
meistä on mahdollista kehittää itsessään, kuten kaikkia muitakin psykologisen pääoman
ulottuvuuksia. Sinnikkyys on kykyä olla jättämättä asioita kesken, mennä eteenpäin
vaikeuksista huolimatta.
Kaikkein tutkituin sekä tutkimusten mukaan parhaiten ihmisen onnistumista ja menestymistä
selittävä ominaisuus on itseluottamus. Organisaatiokulttuurilla on merkittävä rooli ihmisten
itseluottamukselle töissä.
Lähde: https://blog.barona.fi/psykologinen-paaoma-tukee-muutoksessa, 12.3.2018
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Pohdi: miten voin itse vaikuttaa työurani jatkumiseen ja edistää omalla
aktiivisuudellani uusien vaihtoehtojen löytymistä?

Miten ylläpidän toiveikkuuttani ja sinnikkyyttäni?

Mitä uutta voisin vielä oppia ja voisiko osaamistani soveltaa muuallakin
kuin nykyisessä tehtävässäni?

Millaisissa työtehtävissä olen parhaimmillani?

Millaisista työtehtävistä nautin erityisesti?
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Osaanko kuunnella muita?
Useimmilla ihmisillä on normaali kuulo. Kuitenkin harvat meistä osaavat todella kuunnella.
Kuunteleminen on kuulemisen aktiivisempi taso. Aktiivinen kuuntelu mahdollistaa hyvän
kommunikaation ja ymmärtämisen. Se on sekä taito että oma taiteenlajinsa. Aktiivista
kuuntelua tulee arvostaa ja käyttää, mutta se vaatii harjoittelua.

Pohdi:
Toisen ihmisen aito kohtaaminen on korvaamattoman arvokasta. Kuinka voit
omassa elämässäsi pitää huolta siitä, että kuuntelet - ja tulet kuulluksi
tietoisesti?

Miten suhtaudun negatiiviseen palautteeseen ja määritän sen uudelleen? Entä jos meillä on
vain erilainen temperamentti?

Yhdeksän hyvää tyyppiä enneagrammi
Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan enneagrammi-persoonallisuustiedon käyttö on
nopeasti levinnyt yritysmaailmaan. Tänään sitä pidetään poikkeuksellisen hyödyllisenä
organisaatiokehityksen työkaluna.
Monet maailmanlaajuisesti menestyneet yritykset käyttävät sisäisissä kehitysohjelmissaan
enneagrammia yhtenä tärkeänä valmennus- ja koulutusmenetelmänään. Erityisen
hyödylliseksi enneagrammi on koettu yritysmaailmassa mm. tiimityöskentelyn tehostajana,
neuvottelutaitojen hiomisessa, työhönotossa, HR-osastoilla sekä kaikissa työtehtävissä, jotka
edellyttävät hyvin kehittyneitä vuorovaikutustaitoja.

/ 16

TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Enneagrammi-systeemissä me ihmiset jakaannumme yhdeksään mielenkiintoiseen ja
arvokkaaseen tyyppiin. Olemme hyvinkin erilaisia ja silti kaikki yhtä hyviä omalla
ainutkertaisella tavallamme. Kohtaamme maailman, muut ihmiset ja tietenkin itsemme
yhdeksällä hämmästyttävän erilaisella tavalla. Luulemme, että kaikki muutkin tekevät asioita
samoista syistä kuin me, mutta näin ei ole. Teemme asioita tietyllä tavalla, useimmiten
alitajuisesti, tiedostamatta syytä käytökseemme.
Kun tutustumme omaan tapaamme kohdata maailmaa, löydämme myös sillan läheisiimme.
Parhaimmillaan enneagrammi lisää ymmärrystä niin kotona kuin työelämässä. Se on aidosti
toimiva menetelmä oppia tuntemaan itsensä ja toisia.
Muistathan, että:
• Kaikki tyypit ovat aivan yhtä hyviä.
• On viisainta tyypitellä vain itsensä ja antaa muiden tehdä samoin.
• Kukaan ei ole vain hyvä tai huono.
• Jokainen on parhaina päivinään upea tyyppi ja huonoina päivinä ikävää seuraa jopa
itselleen.
• Synnymme tietyntyyppisinä, mutta kasvuympäristömme joko vahvistaa tai heikentää
ko. tyypin ominaisuuksia.
• Enneagrammi ei rajoita, leimaa eikä laita laatikkoon. Päinvastoin; se vapauttaa
meidät olemaan paras itsemme.
Jotain uutta, jotain vanhaa
Enneagrammi on ikivanha ja samalla hämmästyttävän moderni ja pätevä erilaisten
ihmisluonteiden kuvaus. Sana enneagrammi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa
yhdeksänkohtainen kuviota. Enneagrammi-symbolissa onkin ympyrässä yhdeksän kohtaa
numeroituna. Ne kuvaavat selkeästi erilaisia persoonallisuustyyppejä.
Viime vuosikymmenten ajan enneagrammi-teoria on levinnyt nopeasti mm. liike-elämään ja
terveydenhoitoalalle sekä psykologien ja opettajien keskuuteen. Enneagrammi on alkanut
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kiehtoa myös niitä ihmisiä, joita kiinnostaa ymmärtää itseään ja toisia perusteellisemmin.
Henkisen kehityksen työvälineenä se on osoittautunut poikkeuksellisen antoisaksi.
Lähde: https://www.namaste.fi, 12.3.2018
Tee enneagrammin nettitesti
http://www.enneagrammitesti.fi/test.html tai
https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi

Kaikilla on vahvuuksia ja heikkouksia
Jokaisella tyypillä on perushuoli, joka saa kyseisen tyypin omaavan ihmisen toimimaan usein
tietyllä tavalla. Koska suuri osa käyttäytymismalleistamme on tiedostamattomia, eivät ne
välttämättä ole heti tunnistettavissa. Rehellinen, avoin ja leppoisa itsetutkiskelu auttaa
merkittävästi. Enneagrammiin tutustuttaessa on tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, miksi
(motiivi) teemme mitä teemme, kuin siihen, mitä (tekotapa) teemme.
Lisäksi meillä on sekä tyypille ominaiset vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksiamme ovat ne
ominaisuudet, jotka saavat meistä parhaan esille ja muistuttavat meitä siitä, kuka olemme
aidoimmillamme. Heikkoudet ovat niitä ominaisuuksia, joista pidämme kiinni siinä
vilpittömässä harhaluulossa, että ne ovat välttämättömiä selviytymisemme kannalta tai että
niistä on ihan oikeasti hyötyä, iloa tms. Se on väärinymmärrys, joka liiallisuuksiin
mennessään maksaa meille mielenrauhan, elämänilon ja hyvän terveyden.
1 Idealistinen Uudistaja
• Perushuoli; Mikä on oikein tai väärin?
• Vahvuudet: esimerkillinen, pyrkii korkeaan laatuun, täydellisyyteen, järjestelmällinen,
rehellinen, käytännöllinen
• Heikkoudet; ylikriittinen, ylitarkka yksityiskohdista, kontrolloiva, vahvat mielipiteet,
reaktiivinen, ei huomaa omaa ärtymystä tai kiukkua, jäykkä
2 Avulias Huoltaja
• Perushuoli: Pitävätkö muut minusta? Tarvitaanko minua?
• Vahvuudet; Empaattinen, kannustava, antelias, mukava, käytännöllinen, avulias, hyvä
ystävä, iloinen
• Heikkoudet: Ei osaa sanoa ei, liian takertuva, vaatii sanomatta sitä ääneen, edellyttää
kiitosta vaikka kieltää sen, epäsuorasti muihin vaikuttava
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3 Tehokas Suorittaja
• Perushuoli: Kuinka saavutan muitten arvostuksen ja ihailun?
• Vahvuudet: Aikaansaapa, innostava, keskittyy olennaiseen, ymmärtää muitten tarpeet
hyvin, yrittäjähenkinen
• Heikkoudet: Liian kilpailuhenkinen, tekee liikaa töitä, kärsimätön, ei tarpeeksi aikaa
läheisille, aina kiire, vaikutelma tärkeä, mitä muut ajattelevat
4 Luova Individualisti
• Perushuoli: Ymmärtävätkö muut ainutlaatuisuuteni hylkäämättä minua?
• Vahvuudet: Luova, rehellinen tunteistaan, intuitiivinen, myötätuntoinen, ilmaisukykyinen,
etsii aitoa yhteyttä toiseen ihmiseen
• Heikkoudet: Ailahtelevat tunteet, loukkaantuu, kadehtii muitten onnea, välinpitämätön,
kyllästyy muihin, jos kokee pinnalliseksi, intensiivinen, arki vaikeaa
5 Tutkiva Asiantuntija
• Perushuoli: Vaativatko muut minulta aikaani, energiaani ja tietoani?
• Vahvuudet: Analyyttinen, omaperäinen ajattelukyky, objektiivinen, systemaattinen,
peräänantamaton, hyvä kriisinsietokyky
• Heikkoudet: Etäinen, ylimielinen, ei tarvitse muita, ei jaa tietoaan tai tunteitaan, itsepäinen,
arvosteleva, välinpitämätön
6 Luotettava Kyseenalaistaja
• Perushuoli: Kehen voin luottaa ja mikä voi mennä pieleen? Teenkö oikean päätöksen?
• Vahvuudet: Uskollinen kumppani ja työntekijä, vastuuntuntoinen, käytännöllinen,
yhteistyökykyinen, oivaltaa mahdolliset sudenkuopat, hyvä suunnittelukyky
• Heikkoudet: Huolissaan, varuillaan, liian myötäilevä tai kaikkea vastustava, ei siedä
epävarmuutta, heijastaa omat pelot muihin, puolustuskannalla, marttyyri
7 Innostuva Suunnittelija
• Perushuoli: Rajoitetaanko minua ja mukavia vaihtoehtojani? Voinko välttää pahan olon?
• Vahvuudet: Idearikas ja luova, innostava, utelias, monilahjakkuus, nopea-älyinen,
myönteinen
• Heikkoudet: Impulsiivinen, ei keskity yhteen asiaan eikä vie loppuun, ei välitä muitten
tunteista, ei siedä kritiikkiä, ei pidä rutiineista
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8 Vahva Vaikuttaja
• Perushuoli: Onko kaikki hallinnassani ja oikeudenmukaisesti?
• Vahvuudet: Selkeä, suorasanainen, arvovaltainen, energeettinen, puolustaa heikompia, vie
loppuun, tukee muita, myönteistä itseluottamusta
• Heikkoudet: Vaativa, kontrolloiva, kärsimätön, töykeä, ei siedä heikkoutta tai hitautta,
pelottava persoona
9 Sopeutuva Rauhanrakentaja
• Perushuoli: Seuraako tästä ristiriitoja? Otetaanko kaikkien mielipiteet huomioon?
• Vahvuudet: Diplomaattinen, ymmärtää suuret linjat, helppo tulla kaikkien kanssa toimeen,
yhteistyökykyinen. Pidetty, kärsivällinen, toisia tukeva
• Heikkoudet: Välttää tarpeellisten ristiriitojen käsittelyä, ei saa aikaan, unohtaa olennaiset
asiat, jättää viime tinkaan, ei osaa päättää, vähän energiaa, jääräpäinen
Oivallukset, joita saat enneagrammin avulla:
Tulet paremmin toimeen perheen, ystävien, työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Opit
lähestymään ihmisiä viisaasti, myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti. Ihmissuhteesi ottavat
laadullisia harppauksia molemminpuoliseen tyytyväisyyteen.
Työelämässä enneagrammin tuntemus säästää valtavasti aikaa ja turhautumista. Se auttaa
merkittävästi tuomaan jokaisesta parhaat piirteet ja voimavarat esille. Enneagrammitietoutta
voidaan käyttää mm. tiimityöskentelyn parantamisessa, myynnissä, markkinoinnissa ja
henkilöstöjohtamisessa.
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2. Henkilöstön osallistaminen, dialogi,
tietoa asiakasrajapinnasta yrityksen
hyödyksi
Dialogi (kreikkaa: dia 'kautta' + logos 'sana') on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua,
keskustelua. Dialogi voi olla myös muun muassa suoran esityksen muotoon kirjoitettu teksti
tai teos, jossa on useampi kuin yksi puheenvuoron käyttäjä.
Dialogi on systeemien kehittämisen ehto
Suuria järjestelmiä, kuten organisaatioita tai yhteiskuntaa, kehitettäessä dialogi on
käytännössä ainoa mahdollisuus. Ensinnäkin yksittäinen taho ei voi hahmottaa
kokonaisuutta, vaan tarvitaan systeemin eri puolilta tulevien tahojen näkemyksiä, jotta
kokonaisuutta voidaan hahmottaa. Toiseksi kehitysajatusten luominen edellyttää systeemin
jäsenten osallistumista. Kolmanneksi kehitystoimenpiteiden käytäntöönpano edellyttää, että
ihmiset ovat voineet osallistua, sillä se edistää toimenpiteisiin sitoutumista. Toimeenpanossa
tarvitaan myös jatkuva dialogia, jotta suuntaa voidaan tarpeen vaatiessa korjata.
Dialogi edellyttää arvostusta
Dialogi edellyttää riittävää turvallisuutta. Turvallisuus syntyy arvostuksen kautta. Arvostus
rakentuu kyvystä tarkastella asiaa toisten näkökulmista ja hyväksyä ne subjektiivisesti tosina.
Arvostus rakentuu myös ymmärryksestä, että jokaisella on yhtäläinen oikeus osallistua.

TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Dialoginen asenne - suhtaudun ihmisystävällisesti ja vastavuoroisesti
Dialogiin valmistautunut mieli näkyy ja kuuluu dialogisena asenteena vuorovaikutuksessa.
Suhtautuminen on ihmisystävällistä ja vastavuoroista. Dialogista asennetta voi tiedostavasti
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opetella. Se tarkoittaa silloin oman toiminnan havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelyä.
Dialogista asennetta osoittavat toimintatavat ovat:
• aktiivinen osallistuminen ja siihen kannustaminen
• minäkeskeisyydestä luopuminen
• itsen ja toisen kunnioittaminen ja arvostaminen
• vastavuoroinen toiminta, luottamus
• avoin, vilpitön ilmaiseminen.
Dialoginen toimintaote tarkoittaa kirkkaan järjen käyttöä keskustelussa ja
tiedonluomisessa. Tätä voi tiedostavasti opetella, mikä tarkoittaa keskustelunaikaista
toimintansa havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelemistä. Dialogiset toimintatavat ovat:
• vuoron ottaminen ja antaminen
• pysähtyminen ja keskittyminen
• sanatarkka vastaan ottaminen
• kuuntelu
• omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tiedostaminen
• omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen
säätely
• viipyminen toisen puheessa
Dialogisen hetken synnyttäminen tarkoittaa, että keskustelun herättämisessä ja
kuljettamisessa käytetään tiettyjä työkaluja, dialogisia toimintatapoja, joiden oppimiseen voi
käyttää tiettyjä menetelmiä. Dialogisen hetken synnyttämisen menetelmien avulla jokainen
voi luoda tilanteita, joissa keskustelun saa jatkumaan, se on elävää ja uutta ymmärrystä
luovaa.
Workshop, jossa pohdimme tulevaisuusmuistelun menetelmällä:
miten pääsimme menestykseen vuonna 2025
Tulevaisuuden muistelu: 3 h (Teemoitettu etukäteen kyselyn pohjalta, ao. mallin mukaan).
Kyseessä on osallistava suunnittelupalaveri, jossa jokainen saa vuorollaan esittää ja kuulla
näkemyksiä toivottavasta toiminnasta, uusista ideoista ja ”tulevaisuudesta” sekä tuoda esiin
huolia ja kertoa niiden vähentämisestä. Tässä ohjeessa keskitytään menetelmän
hyödyntämiseen kehittämistyössä.
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Tulevaisuuden muistelun vaiheet ovat seuraavat:
1. Kokoa tarvittavat osallistujat, muista myös asiakas!
2. Kysy kultakin osallistujalta yksitellen seuraavat kysymykset (soveltaen):
On vuosi 2025 ja toimintasuunnitelma/hanke on valmis. Mikä Sinua siinä erityisesti
ilahduttaa? Mitkä ovat suunnitelman/hankkeen painopisteet? Mistä suunnitelmaa/hanketta
erityisesti kiitetään ja ketkä kiittävät?
Mikä suunnitelman/hankkeen valmisteluprosessissa erityisesti ilahdutti? Mitä itse teit
suunnitelman/hankkeen hyväksi? Onko jokin teko, josta olet erityisen ylpeä (vaikka
salaisesti)? Saitko jostakin tukea? Mistä ja millaista?
Mistä olit huolissasi ”silloin vuosi sitten” tämän suunnitelman suhteen? Mikä sai huolesi
vähenemään?
Lopuksi kootaan keskustellen alustavan suunnitelman pääpiirteet ja sovitaan seuraavista
askelista ja niiden vastuuhenkilöistä.
Arviointitilaisuus: miten menestystä ennakoivat uudet työtavat ovat lähteneet käyntiin (3 h),
onko korjattavaa?

”Hukkaan heitetyn ajan katuminen on lisää
hukkaan heitettyä aikaa.” - Mason Cooley
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3. Itsensä johtaminen ja tavoitteiden
asettaminen, ajan käyttö, henkinen ja
fyysinen kunto
Miten työelämä haastaa työntekijää johtamaan itse itseään
Itsensä johtaminen on tämän päivän keskeinen osaamisvaatimus, jopa kansalaistaito.
Itsensä johtamisen taidosta on hyötyä työelämän lisäksi myös muilla elämänalueilla: vapaaajalla, luottamustehtävissä ja jopa parisuhteessa. Itsensä johtamiseen liittyy vahvasti hyvä
itsetuntemus monella eri tavalla; kyky tunnistaa omia motivaatiotekijöitään, kyky toimia
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kyky reflektoida omaa toimintaansa ja pitää itsensä
kurissa sekä kyky tehdä päätöksiä.
Joharin ikkuna
Joharin ikkuna on vuorovaikutusmalli, jonka avulla voidaan kehittää itsetuntemusta ja
ihmissuhteita. Joharin ikkunaa voidaan käyttää myös tiimien viestinnän kehittämiseen.

Tutustu Joharin ikkunan ideaan osoitteessa www.joharinikkuna.fi
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Valitse alla olevasta taulukosta kuusi itseäsi kuvaavaa sanaa ja kirjoita ne "Avoin"-ruutuun.
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Pyydä nyt pariasi valitsemaan kuusi sanaa, jotka hänen mielestään kuvaavat sinua ja kirjoita
ne "Sokea"-ruutuun.

Pohdi:
Miten listat eroavat toisistaan? Mistä mahdolliset erot johtuvat?

Itsensä johtamisessa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja itsensä tunteminen. Lisäksi on
tarpeen tunnistaa omia motiiveja, vahvuuksia ja vuorovaikutustaitoja ja tapoja. Tärkeää on
myös tunnistaa ja kehittää itsessään sitä, miten suhtautuu muutoksiin, miten kestää stressiä
ja miten osaa hallita ajankäyttöään.

”Jos tahtoo, keksii keinot, jos ei tahdo, keksii
selitykset” – Mari Aulanko

Tavoitteiden asettaminen
Tärkeintä itsensä johtamisessa on tavoitteellisuus. Jos olet menossa johonkin omalla
autollasi, et käy istumaan auton takapenkille, luottaen, että päädyt sinne, mihin olet
menossa, vaan käyt etupenkille ja ohjaat autosi sinne, mihin olet menossa. Samoin on
itsensä johtamisen suhteen; sinun pitää tietää minne olet menossa ja sitten vielä käydä
ohjaimiin ja ohjata etenemistäsi.
TAVOITTEELLISUUS tarkoittaa tulevaisuuden henkilökohtaisen vision määrittelyä, mutta se
voi olla myös, vaatimattomampi, arkinen välitavoite.
Tavoitteellisuus ja menestyminen linkittyvät toisiinsa. Kun pystyt määrittelemään, mitä
oikeasti haluat saavuttaa ja olet valmis ponnistelemaan tavoitettasi kohti, olet jo lähtenyt
matkalle.
Tavoitteiden asettaminen ja niiden kuvaaminen:
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Mieti omia arvojasi, osaamistasi ja toiveitasi, kun mietit elämääsi
eteenpäin vuoteen ______. Kuvaile, millainen silloin olisi sinun
elämäntilanteesi?
Mitä kaikkea silloin olisi?

Mikä kaikki olisi mahdollista?

Mitä hyötyä tästä olisi sinulle itsellesi?

Mitä hyötyä tästä olisi muille?
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Missä olet nyt menossa? Mitä on jo tapahtunut sellaista, joka edistää tätä
muutosta?

Mitä olet onnistunut tekemään, että olet jo noin pitkällä?

Kuka sinua auttoi?

Mistä tietäisit, että olisit jo lähempänä tavoitettasi?
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Miten lujasti uskot, että pääset tavoitteeseen?

Kenen apua tarvitset uskon ylläpidossa?

Ketä voit kiittää, kun tavoite on saavutettu?

Jos yön aikana tapahtuisi ihme ja ongelma ratkeaisi, mitä olisi tapahtunut?
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Kyvykkyys: näissä asioissa olen omasta mielestäni hyvä:

Kyvykkyys: näissä asioissa olen muiden mielestä hyvä (Voit kysyä
kaverilta, perheen jäseniltä ym.)

Kyvykkyys: tätä piilevää kykyäni haluaisin kokeilla!
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Motivaatio
Motivaatiolla on laaja merkitys päivittäiseen elämäämme. Teemme valintoja ja päätöksiä
reaktiivisesti ja nopeasti, mutta myös suunnitelmallisesti ja pidemmällä aikavälillä.
Päätöstemme takana ovat sisäinen motivaatiomme ja erilaiset ulkoiset motivaattorit. Kun
tiedämme, mitkä asiat meitä motivoivat, voimme helposti hallita tekemisiämme,
toimintaamme ja sitoumuksiamme.
Reiss’in motivaatioprofiili RMP
Reiss’in motivaatioprofiili on jokaisen yksilöllisiä motiiveja mittaava testi mm. itsetuntemuksen
parantamiseen.
Professori Steven Reiss kehitti ainoan persoonallisuustestin, joka perustuu ihmisten omiin
näkemyksiin siitä, mikä heitä motivoi, Reissin motivaatioprofiilin (RMP). RMP on
ensimmäinen tieteellisesti kehitetty ja validi ihmisen yksilöllisiä motiiveja mittaava testi.

TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Reiss’in mukaan ihmisiä motivoi 16 elämän perusmotiivia (engl. life motives). Kullakin
ihmisellä on täysin yksilöllinen motivaatioprofiili, koska nämä eri motiivit vaikuttavat heissä eri
tavoin. Motivaatioprofiilimme on lähes yhtä yksilöllinen kuin sormenjälkemme. Ei ole
olemassa hyvää tai huonoa profiilia, vaan erilaisia. Jokaisessa on omat vahvuutensa ja
kehitysalueensa. Reiss’in motivaatioprofiilia käytetään työkaluna mm. itsetuntemuksen
parantamisessa, ihmisten ja tiimien johtamisessa, stressinhallinnassa,
urheiluvalmennuksessa ja ura- ja opinto-ohjauksessa.
Voit tehdä Reissin motivaatiotestin osoitteessa:
https://d.facebook.com/ReissMotivaatioprofiili/?__tn__=C-R tai pohtimalla ao. dimenssioiden
valossa niitä asioita, jotka sinua motivoivat.
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Pohdi Reiss’n 16 perustarvetta omasta näkökulmastasi:
VALTA: pyrkimys vaikuttaa muihin, menestys, saavutus, johtaminen

-5

0

+5

RIIPPUMATTOMUUS: pyrkimys vapauteen ja riippumattomuuteen,
itseriittoisuus, omavaraisuus

-5

0

+5

UTELIAISUUS: pyrkimys lisätä tietoa ja ymmärrystä, totuuden etsiminen

-5

0

+5

HYVÄKSYNTÄ: pyrkimys etsiä muiden hyväksyntää, yhteyttä, vahvistaa
positiivista kuvaa itsestä

-5

0

+5

JÄRJESTYS: pyrkimys pysyvyyteen, selvyys, järjestys, rakenteet

-5

0

+5

SÄÄSTÄMINEN: pyrkimys kerätä materiaa, tavaroita ja omaisuutta

-5

0

+5

KUNNIA: pyrkimys lojaaliuteen, moraalinen suoraselkäisyys

-5

0

+5
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IDEALISMI: pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

-5

0

+5

SOSIAALISET KONTAKTIT: pyrkimys ystävyyteen, ilo, huumori

-5

0

+5

PERHE: pyrkimys perhe-elämään, omien lasten hoitamiseen ja
kasvattamiseen

-5

0

+5

STATUS: pyrkimys arvovaltaan, varallisuus, tittelit, muiden huomio

-5

0

+5

KOSTO: pyrkimys kilpailla, taistelu, hyvitys

-5

0

+5

ESTEETTISYYS: pyrkimys kauneuteen, intohimo, seksuaalisuus

-5

0

+5

SYÖMINEN: pyrkimys syödä ja aterioida

-5

0

+5

RUUMIILLINEN AKTIIVISUUS: pyrkimys liikkua, kunto

-5

0

+5
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RAUHALLISUUS: pyrkimys rentoutua, tunnepitoinen turvallisuus

-5

0

+5

Minua motivoi eniten (kirjoita tähän kolme eniten pisteitä saaneet):

Minua motivoi vähiten (kirjoita tähän kolme vähiten pisteitä saaneet):

Kumpia asioita sinulla on elämässäsi tällä hetkellä, motivoivia/ei
motivoivia?
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Oman ajankäytön hallinta
Aika on demokraattinen teema: sitä on meillä kaikilla yhtä paljon. Aikaa ei voi varastoida,
vaan se kuluu vääjäämättä eteenpäin, eikä mennyttä aikaa saa takaisin. Ajankäytön
haasteita riittää jokaiselle.
Ajankäytön hallinta tarkoittaa, että pystymme hallitsemaan omaa aikaamme ilman, että se
hallitsee meitä.
Joustavuus onnellisuuden lisääjänä: CORE
• Control: tunnista omat mahdollisuutesi ja voimasi ongelman ratkaisussa
• Ownership: missä määrin otat vastuuta ongelman ratkaisussa
• Reach: älä panikoidu, äläkä anna ongelman vaikuttaa muihin elämäsi alueisiin
• Endurance: älä anna vastoinkäymisen lannistaa itseäsi pitkäksi aikaa
Paul Stolz, 1997
Ajankäyttöön tehokas keino on TODO-listojen teko. TODO – lista kannattaa tehdä työpaikalla
työpäivän päätteeksi, niin silloin huomenna tietää heti mistä kannattaa aloittaa ja toisaalta
tekemättömät työt eivät paina mielessä seuraavaan päivään samalla tavalla, kun ne voi
”jättää” työpöydälle.
Toinen tärkeä asia ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa on priorisointi. Eisenhower
priorisoi omaa työskentelyään käyttäen ao. matriisia. Hän analysoi omia TODO – listojaan ja
käytti matriisia oman työnsä priorisointiin siten, että tärkeät ja kiireelliset työt tulivat
tehokkaasti hoidettua, mutta että myös jäi aikaa suunnittelulle eli tärkeisiin, mutta ei niin
kiireellisiin tehtäviin. Täytä omalta osaltasi ao. matriisia ja katso, mihin sinun aikasi kuluu ja
jos se on kovin reaktiivista, voisiko sitä suunnata enemmän suunnittelun suuntaan.
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Eisenhowerin matriisi
Kiireelliset

Tärkeät

Ei niin tärkeät

Ei niin kiireelliset

Yhteenveto
Itsensä johtaminen tarkoittaa itsensä tuntemista, oman elämän hallintaa ja kehittymistä.
Taitava itsensä johtaja tietää vahvuutensa ja kehittämiskohtansa, pystyy määrittelemään
elämänsä suunnan ja etenemään tavoitteeseensa. Hän ei lannistu vaikeuksista, vaan
kykenee kääntämään ne voimavarakseen. Itseään johtamalla hän kunnioittaa myös
kanssaihmisiään sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä.

”Onnentunteen kokemiseen tarvitaan tavallisesti
saman verran aikaa kuin kellon vetämiseen.”
- Anton Tsehov
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TEKSTI
LUETTAVAKSI,
OLE HYVÄ!

Hyvä itsetunto
Hyvä itsetunto on itsensä hyväksymistä ja tunnetta, että "olen hyvä ja osaava".
Se on itseluottamusta ja tietoisuutta omasta arvosta. Hyvän itsetunnon omaava henkilö
uskoo omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa ja sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä.
Hän on itsenäinen oman elämänsä ratkaisuissa ja riippumaton muiden mielipiteistä.
Hän kykenee myös arvostamaan muita ja tuomaan sen myös esille. Hyvä itsetunto auttaa
jaksamaan arjessa. Tutustumalla ja kuuntelemalla itseäsi ja katsomalla itseäsi hyväksyvästi
ja arvollisesti parannat itsetuntoasi.
1. Itsetunto paranee kuuntelemalla sisäistä ääntäsi
Itsetunto tarkoittaa tapaa, jolla suhtaudut itseesi ja arvoa, jonka itsellesi annat. Kuuntele
sisäistä ääntäsi ja kirjoita ylös, mitä se sinulle kertoo.
2. Uskalla olla positiivinen
Ajattelemme negatiivisuudesta usein positiivisesti: pessimististä ihmistä pidetään helposti
älykkäänä, ja positiivinen tuomitaan tyhmäksi. Myönteinen ajattelu vääristyy
yhteiskunnassamme pinnalliseksi haihatteluksi ja todellisuuspaoksi, vaikka se on avain
onneen.
3. Tutustu itseesi
Hyvä itsetunto tarkoittaa myös hyvää itsetuntemusta. Mieti puolueettomin silmin, missä
asioissa olet hyvä, mitkä eivät ole parhaita puoliasi ja milloin tarvitset muiden tukea.
4. Katso itseäsi hyväksyvin ja armollisin silmin
Pyydä työkaveriasi kertomaan, mistä hän sinussa pitää erityisesti, mikä sinussa viehättää ja
mitä hän sinussa arvostaa. Kuuntele keskeytyksettä ja ota kehut kerrankin vastaan. Sinua
arvostetaan – mikset sinäkin arvostaisi itseäsi?
5. Iloitse, että olet sinä
Karista turha perfektionismi, täydellistä sinusta ei tule takuulla. Kun olet tasapainossa itsesi
kanssa, et vertaa itseäsi muihin tai koe tarvetta nostaa itseäsi muita ylemmäksi. Ihminen,
jolla on hyvä itsetunto, iloitsee siitä, että on juuri oma itsensä – vikoineen ja vahvuuksineen.
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6. Unohda numerot
Monella on tapana mittailla, tarkkailla ja laskeskella niin painoaan, vaatekokoaan kuin
ympärysmittojaan. Numeroista ja luvuista on tullut meille pakkomielle ja itseruoskinnan
väline. Keskity fiilikseen: jos olo tuntuu tukalalta tai farkut kiristävät, lähde liikkumaan.
7. Torju energiasyöpöt
Avain itsesi rakastamiseen löytyy sisimmästä, mutta elämäsi tärkeät ihmiset vaikuttavat
siihen, miten näet itsesi. Onko ympärilläsi ihmisiä, joiden seurassa tunnet olosi mitättömäksi?
Energiasyöppöjä, jotka vievät hapenkin hengitysilmasta? Uskalla kohdata vaikeat tyypit ja
tee heille ystävällisesti mutta jämäkästi selväksi, miltä heidän käytöksensä tuntuu.
8. Sano ei
Karista liiallinen kiltteys. Tarkoitat ehkä hyvää, mutta jatkuva myöntely lopulta tukahduttaa ja
katkeroittaa sinut. Opettele pitämään puolesi ja sanomaan ei. Se ei tee sinusta epäsuosittua
– itse asiassa päinvastoin: on tutkittu, että jämäköitä ja itsevarmoja tyyppejä pidetään
miellyttävimpinä kuin niitä, jotka aina myöntyvät ja sanovat kyllä.
9. Uskalla unelmoida
Pohdi, mitä elämältäsi oikeasti haluat. Aseta tavoitteita ja ryhdy rohkeasti toteuttamaan
haaveitasi. Pilko haasteet välietappeihin ja iloitse pienistäkin onnistumisistasi. Silloin tunnet
olevasi voittaja joka päivä.
10. Ota vastuu
Kysymys on sinun elämästäsi, joten sinun on otettava siitä vastuu. Valittaminen ei vie
eteenpäin, eikä muiden syyttely auta. Jos asiat eivät etene kuten haluat, pysy positiivisena ja
vaihda taktiikkaa.
Anna itsellesi myös armoa: Luovu syyllisyydestä, kaunasta ja menneisyyden haamuista. Älä
vello virheissäsi, vaan yritä oppia mokistasi.
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Kirjaa viikon ajan joka päivä yksi ystävällinen teko itseäsi/muita kohtaan
(esim. maanantai: nukuin päiväunet työpäivän jälkeen, kehuin ystävääni,
tiistai: luin kivaa kirjaa tunnin).

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

”Johdonmukaisuus on menestyksen avain…
Parhaita arvosanoja saavat ne, jotka ovat
johdonmukaisesti kurinalaisia.”
- Jim Paluch

Itsekurin taito
voi vaikuttaa menestymiseesi eri elämänalueilla jopa kaikkein ratkaisevimmin.
Itsekurin avulla on mahdollista toimia ja täyttää tehtäviään paremmin, nopeammin ja
laadukkaammin. Itsekuri kehittää myös itsekontrollia ja itseluottamusta. Se rakentaa
itsetuntoa, itsekunnioitusta ja henkilökohtaista arvokkuuden tunnetta. Itsekurin avulla saat
voimaa ja periksiantamattomuutta, joka lopulta johtaa onnistumisiin.

/ 39

4. Epävarmuuden sietokyky,
palautumiskyky, luottamusta luovasti
Sisukkuus
Millä tavalla kohtaat haasteita? Miten koet toimivasi epämukavuusalueellasi?
Kuinka sinnikkäästi viet tavoittelemiasi asioita eteenpäin
Tilanteita, joissa olen ollut sisukas ja selvinnyt:

Toiveikkuus
Mistä saat voimaa? Miten hyödynnät luovuuttasi? Miten hyväksyt ja hyödynnät ihmisten
erilaisuutta? Miten ylläpidät realistista optimismia?

Näitä kolmea asiaa toivon elämääni tällä hetkellä:

Mitä aion tehdä sen eteen, että nämä kolme toivettani menisivät eteenpäin
ja toteutuisivat:
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Jonglööri: miten pidän pallot ilmassa tämän päivän työelämässä; mitä tapahtuu, jos pallot
karkaavat.
Elämän Akrobaatti: Miten tasapainoilen pirstaleisessa arjessa ja muuttuvissa tilanteissa
Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Terveenä ja toimintakykyisenä pysyminen edellyttää
henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueiden tiedostamista, niihin vaikuttavien tekijöiden
tuntemista ja riittävästi aikaa osa-alueista huolehtimiseen.
Tasapaino ja elämänhallinnan tunne syntyvät, kun kokonaishyvinvointimme on kunnossa.
Työelämä on täynnä organisaatiomuutoksia, lakiuudistuksia. Ainoa vakio elämässä on
muutos. Kun elämä tuo haasteita, menetämme tasapainon tunteen hetkeksi, kuin matto olisi
vedetty alta pois. Silti me rakennamme aina elämää jonkin varaan. Kun sitten tämä pohja
heiluu tai romahtaa, toipumiseen menee hetken aikaa kunnes taas löydämme
tasapainomme.
Joskus pallot ovat hukassa, joskus ne tippuvat kaaoksen keskellä, kun tulee liikaa
vaatimuksia tai tapahtumia yhtä aikaa. On vain pysähdyttävä hetkeksi ja vedettävä henkeä,
sitten kumarruttava, nöyrryttävä asioiden edessä, kerättävä pallot uudelleen ja yritettävä
uudelleen asia/pallo kerrallaan. Osana hyvinvointiamme on tapahtumista/asioista/ihmisistä
irti päästäminen ja vanhasta tarpeettomasta luopuminen. Kun asiat käsitellään sitä mukaan
kun ne ilmaantuvat, niin anteeksiannon jälkeen niistä on luovuttava ja mentävä eteenpäin. Ei
voi jäädä katkerana jumiin vanhaan. Anteeksianto on vain itsekästä, vapautamme omaa
energiaa tähän hetkeen päästämällä irti menneistä.
Tunne itsesi, tunne rajasi, tunne kykysi ja pidä puolesi. Itseluottamus syntyy
itsetuntemuksesta. Uskalla unelmoida ja älä anna periksi, yritä uudelleen.
On asioita joihin voi vaikuttaa ja on asioita, joille ei voi mitään, viisautta on tietää ero ja
hyväksyä se mitä ei voi muuttaa. Muuttaa voi vain itseään ja omaa asennettaan.

”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne
asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä
asioita, joita voin ja viisautta erottaa nämä
toisistaan.” - Tyyneys rukous 1930-l Niebuhr
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Irtipäästäminen:
Onko elämässäni juuri nyt jotain sellaista asiaa/ihmistä/tavaraa, ylimääristä,
josta en osaa päästää irti vaikka se vie energiaa?

Palloharjoituksia piirissä: Epävarmuuden sietokyky ja luottamus, yhteisen
rytmin löytäminen
Miten koin yhteisen piirin? Otettiinko minut mukaan? Koinko yhteyttä?
Löytyikö yhteinen rytmi helposti?

Palloharjoitukset parin kanssa: elastisuus, itsetuntemus, sopeutumiskyky,
luottamus
Halusinko pitää pallot itselläni vai antaa tilaisuuden toisellekin?
Miten koin hiljaisuuden?
Tuliko oma temperamenttini/värini esiin?
Miten sopeuduin harjoitukseen?
Syntyikö kapinaa sisälläni, syytinkö tuntemuksistani jotain; ohjeistusta,
opettajaa, uutta paria, vanhaa paria, itseäni ja/tai omia taitojani?
Miltä nopeat muutokset tuntuivat?
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Miten suhtauduin kun tilanne olikin uusi ja ohjeistus vajaata?
Mitä tämän perusteella opin itsestäni ja tavastani kohdata maailmaa ja toisia
ihmisiä?

Tasapainoilua:
Miltä tuntuivat tasapainoiluharjoitukset?
Koitko hetkellistä tasapainon menetystä/pelkoa? Saitko tukea?
Oliko sinun helppoa luottaa tukijoihin?
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Tunnealani aamulla:
Jännittää/stressaa/etsin tekosyitä jäädä kotiin
Innolla odotan
--- ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---------------------------------Haluan paeta
Haluan kokeilla
--- ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---------------------------------Tunnetilani päivän päätteeksi:
Onneksi se loppui jo
Tätä lisää kiitos!
--- ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---------------------------------Päivän arvosana itselleni asteikolla 1-10:

”Lupaa, että muistat aina, olet urheampi kuin
uskot, vahvempi miltä vaikutat ja viisaampi kuin
tiedätkään.” - Nalle Puh

Jongleerauksen aloitus, porttaittainen harjoittelu:
Seuraavassa portaittain jongleerauksen harjoitus. Aloitetaan yhdellä pallolla ja päädytään
kolmeen palloon. Jokaista seuraavaa kohtaa kannattaa harjoitella useaan kertaan ja aina
uudelleen ja udelleen.
1. Heitetään kauniissa kaaressa yksi pallo lähelle toista kättä. Annetaan sen pudota maahan
yrittämättä ottaa sitä kiinni. Ensin opetellaan päästämään irti!
2. Heitetään yksi pallo kauniissa kaaressa otsan korkeudelle ja otetaan se kiinni toisella
kädellä, jos se tulee lähelle kättä, ei lähdetä hakemaan kauempaa. Säilytä tasapaino ja
keskipisteesi.
3. Heitetään rytmissä kaksi palloa vuorotellen (katso rytmitys edellisestä kuvasta) kauniissa
kaarissa otsan korkeudelle ja annetaan niiden pudota maahan.
4. Heitetään kaksi palloa, otetaan yksi pallo kiinni, eli viimeksi heitetty pallo.
5. Heitetään kaksi palloa, otetaan molemmat kiinni.
6. Heitetään kolme palloa rytmissä ja annetaan niiden pudota sivuille
7. Heitetään kolme palloa, ja otetaan kiinni viimeinen pallo.
8. Heitetään kolme palloa, otetaan kiinni kaksi viimeistä palloa.
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9. Heitetään kolme palloa, otetaan kaikki kiinni.
10. Jongleerataan kolmella pallolla, eli aina kun pallo tulee käteen, heitetään se edelleen
rytmissä.
Kuva : Jongleerauksen liikerata ja pallojen heittojen ajoitus 81

Vinkkejä yksinharjoitteluun
Kokeile samaa rytmiä kuin edellä parin kanssa siten, että tiputa maahan lattialla istuen pallot
eteesi, kirjoituskädessä on kaksi palloa ja sen jälkeen vuorottele palloja. Laita
lempimusiikkiasi taustalle.
Aseta jotain patjan alle, tai kallista pöytä tasoa, jongleeraa kaltevalla tasolla. Tämä hidastaa
palloja ja kehittää jongleeraus rytmiä.
Tasapainottele palloa käden selällä ja heitä siitä ylös, ota kiinni kämmenellä. Tämä auttaa
pallojen hallinnassa.
Kokeile ottaa pallo kiinni koukaten kämmenselkä ylöspäin
Ongelman korjaamisia
Jos toinen kätesi aina haluaa heittää tai hakea palloa kaukaa, niin mene jongleeraamaan
lähelle seinää, näin et voi heittää palloa kauas.
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Jos kädet nousevat liian ylös, niin voit myös kuvitella että kyynärpäät ovat liimattu kiinni
kylkiin, näin kädet eivät pääse nousemaan.
Jos tulee kiire, palaa harjoittelemaan yhdellä pallolla. Leiki palloilla, tutustu siihen ja mitä
kaikkea sillä/niillä voi tehdä
Pohdi myös omaa hyvinvointiasi arvioimalla Suomen Mielenterveysseuran
MIELENTERVEYDEN KÄSI – harjoituksen avulla, kuinka hyvin elämässäsi kukin osa-alue
kädestäsi toteutuu. Olisiko joku osa-alue, joka kaipaisi heti kohennusta ja mitä päätät sille
tehdä?

Miten nämä toteutuvat elämässäni tällä hetkellä?

/ 46

Olet ihana, koska…

Kanssasi on kiva työskennellä, koska…

