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Päivän slogan: Innostu itsestäsi!
Tunnistamalla oman osaamisesi, erityislahjakkuutesi, voimavara-ankkurisi ja vahvuutesi löydät
uusia mahdollisuuksia työuraasi.
 Nykytilan arvio ja mihin tästä haluan suunnata
 Voimavara-ankkurini ja minulle merkitykselliset asiat
 Arvot ja ajankäyttöni – kohtaavatko ne?
 Vahvuuteni ja erityislahjakkuuteni
 Henkilökohtainen toimintasuunnitelmani

Keskittymisharjoitus
Tavoitteena on virittää osallistujat läsnäolotilaan, avata oppimis- ja viestintäkanavat ja rentoutua.
Otetaan mukava asento, silmät kiinni tai auki, tärkeintä rauhoittuminen ja avoin mieli.
Keskittyminen vain omaan itseen ja tähän hetkeen.
Hengitys: sisään 1,2,3 - ja ulos 4,5,6.
Kuvittele pään keskikohta ja keskity. Kuvittele otsaasi leveä hymy. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti
syvään.  Tyyni mieli.
Kuvittele rintakehän keskipiste ja keskity. Kuvittele keskelle rintakehääsi leveä hymy. Hengitä
tasaisesti ja rauhallisesti syvään.  Tasapainoiset tunteet.
Kuvittele alavatsan keskipiste ja keskity. Kuvittele keskelle alavatsaasi leveä hymy. Hengitä
tasaisesti ja rauhallisesti syvään.  Rento keho.
Hengitys: sisään 1,2,3 - ja ulos 4,5,6. Avaa silmät ja palaa tähän hetkeen.

Itsetuntemus
”Minulla oli onnellinen elämä. Kunpa olisin tajunnut sen vähän aikaisemmin…”
 Älä anna elämäsi mennä ohi. Tartu tilaisuuteen!
Peruskysymykset:
 Mikä minua kiinnostaa?
o Kuvaa 3 - 5 asiaa, jotka sinun mielestäsi tekevät työstä tai ammatista kiinnostavan.
 Mikä minua innostaa?
o Mieti edellisen vastauksesi pohjalta, mikä sytyttää sinut johonkin tehtävään.
 Mitä minä haluan? = Mikä on minun juttuni. Mikä on minulle tärkeää.
Tavoitteet
Rakenna tavoitteestasi positiivinen. Mieti, mitkä asiat vievät sinua kohti tavoitettasi. Älä mieti, mikä
voi tulla esteeksi.
Tee tavoitteestasi selkeä ja innostu siitä. Laadi itsellesi toimintasuunnitelma
Pienet askelet,
nopeat tulokset

Tavoitetila
= Toive / Halu

* Välitavoite
• Voimavarat
• Vahvuudet
• Arvot

* Välitavoite
* Välitavoite

Nykytila

• Asenne
• Ajatukset
• Uskomukset

Kirjoitetuilla tavoitteilla on taipumus toteutua, sillä
alitajuntasi sitoutuu niihin. Kerro itsellesi, mitä haluat!
Kirjoita tavoitteesi myönteisin ilmauksin. Älä hoppuile,
pienet askeleet vievät perille.
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Anna itsetunnollesi mahdollisuus
Poista sanavarastostasi ilmaukset: ”pakko”, ”täytyy” ja ”pitäisi”. Ne eivät vie kohti tavoitetta, vaan
syövät motivaatiota. Älä myöskään edes huumorin varjolla vähättele itseäsi, työtäsi tai
saavutuksiasi. Jos sinä et itseäsi arvosta, eivät sitä muutkaan tee!
Käytä sanaa HALUAN! Se aktivoi etuaivolohkon, jossa uudet ajatukset syntyvät. Etuaivolohkon
aktivoimiseen tarvitaan rentoutta, innostusta, keskittymistä ja läsnäoloa.
Kun kuljetaan kohti tavoitteita, on käytettävä ”naurettavan pieni askelia”. On pysähdyttävä jo
lyhyen etenemisen jälkeen ja tarkasteltava, mitä on saatu aikaan. Jokainen saavutus on juhlan
arvoinen! Kerro siis tunteistasi ääneen ja anna tunteiden tunnistaa itsensä. Tunteet haluavat tulla
tunnistetuksi!
Elämän onnenpyörä

Pisteet 8, 9 ja 10 ilmaisevat, että tämä on sinun ehdoton voimavarasi. Mieti, mitkä pisteet
vaikuttavat muihin pisteisiin. Mieti korrelaatiota!
Älä pelästy, väheksy tai jätä kokonaan huomiotta alle 5:n jääneitä pisteitä, ne ovat tavoitteitasi!
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Aseta itsellesi tavoitteita
Tavoite ohjaa sinua kohti niitä asioita, joita sinä haluat. Tästä syystä ajatusenergia on käännettävä
positiiviselle puolelle. Tavoite on muotoiltava myönteiseksi, sillä alitajuntamme ei tunnista sanaa
”ei”. Ajatellaanpa vaikkapa pientä lasta, jos hänelle sanoo ”älä juokse”, niin hän tulkitsee sen
käskynä: ”juokse!”. Jos siis sanot itsellesi: ”nyt en ajattele suklaata”, arvaapa vaan, mikä asia on
jatkuvasti mielessäsi.
Sama asia on ongelmien suhteen. Ongelmien vatvominen ei ratkaise ongelmia, vaan vain kasvattaa
niitä. Turha asioiden märehtiminen saa aikaan unettomuutta, stressiä ja muita oireita.
Tee ensin nykytilan arvio. Mieti, mitkä asiat ovat hyvin. Mikä
Onnenpyörä
toimii? Mitä ei tarvitse muuttaa?
Popeda
Menneisyytensä kanssa on oltava sinut. Tehty mitä tehty, eletty
Tässä seison enkä muuta voi
miten eletty. Kun konfliktista (parisuhde, työpaikka, jne.) lähtee
Olen lujasti sidottu odotusten
onnenpyörään
ovet paukkuen ja jättää asiat käsittelemättä, jättää samalla myös
Olen tiukasti kiinni elämässä
jotain itsestään - samalla kun vie jotain myös mukanaan. Parasta
Paljon se lupaa, unelmia, toiveita,
olisi tehdä tilit selviksi, ainakin itsensä kanssa. Puhdistaa pöytä.
harhaa
Elämän aarrekartta
Oman elämäsi aarrekartan avulla tutustut itseesi ja syvimpiin
toiveisiisi ja mietit, mitä todella elämääsi haluat ja tarvitset.
Kun tiedät mitä haluat, olet jo ottanut pitkän askeleen kohti
tavoitteesi toteutumista.
Aarrekartan tekemiseen tarvitset vain sakset, liimaa ja alustan,
johon liimailet esim. lehdistä tai esitteistä löytämiäsi kuvia
tavoitteestasi tai unelmastasi, sekä vapaata mielikuvitusta ja
rohkeaa ajatusten lentoa. Sijoita oma hymyilevä kuvasi
aarrekartan keskelle. Tee aarrekartastasi positiivinen!
Positiivinen psykologia
”En usko, että sinun pitäisi käyttää liikaa aikaa heikkouksien
kehittämiseen. Hyvinvointi ja suurin tyytyväisyys elämässä
kumpuaa omiin vahvuuksiin keskittymisestä ja niiden
hyödyntämisestä.” Martin Seligman, 2008
Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten vahvuuksiin,
heikkouksien sijasta. Seligmanin tutkimusten mukaan inhimillisen
elämän kokeminen onnellisena ei johdu henkilön geeneistä tai
hyvästä tuurista. Onnellisuutta voidaan lisätä tunnistamalla ja
käyttämällä hyväksi ihmisen tunnusomaisia vahvuuksia ja
luonteenpiirteitä, kuten ystävällisyyttä, itsenäisyyttä, huumoria,
optimismia ja anteliaisuutta. Käyttämällä näitä vahvuuksiaan,
innostuksen kohteitaan ja erityislahjakkuuksiaan ihminen oppii
rakentamaan luonnollista puskuria vastoinkäymisiä ja
negatiivisten tunteiden kokemista varten.

Aurinko nousee ja aamu nostaa
päätään
Jumalauta nousenko samasta
sängystä taas
Eikö yö voisi muuttaa kasvoja näitä
Vaikkapa kasvoiksi kuninkaan
Hei yöksi en halua väriäni muuttaa
Niitä on jo paljon ja pyörä pyörii
Aurinko paistaa ja päivä koskee
sieluun
Näenkö samat kasvot peilistä taas
Mutta pyörä pyörii, pyörä pyörii
Mutta pyörä pyörii, onnenpyörä
pyörii, pyörii
Tässä seison enkä muuta voi
Olen lujasti sidottu odotusten
onnenpyörään
Olen tiukasti kiinni elämässä
Paljon se lupaa, unelmia, toiveita,
harhaa
Aurinko laskee ja ilta iskee silmää
Kaadunko minä samaan sänkyyn
taas
Mutta pyörä pyörii, pyörä pyörii
Mutta pyörä pyörii, onnenpyörä
pyörii, pyörii

Minuutissa muutokseen
Psykologi-professori Richard Wiseman on kehittänyt tutkimustensa perusteella nopeita ja
yksinkertaisia tekniikoita elämänlaadun parantamiseen. Minuutissa muutokseen - kirja kertoo
miten mieliala, muisti, suostuttelu, vitkastelu, sinnikkyys ja ihmissuhteet vaikuttavat elämäämme ja
miten voimme kohentaa oloamme pienellä vaivalla ja helpoilla keinoilla .
Wisemanin viesti on selvä: onnellisuus ei ole seurausta menestyksestä, vaan se aiheuttaa
menestystä. Meidän on vain opeteltava löytämään asioiden valoisat puolet, nauttimaan
joutenolosta ja nauramaan joka päivä vartin verran.
Harjoitus:
Kirjoita kahden viikon ajan joka päivä muistiin viisi positiivista asiaa. Pientä tai isoa asiaa, jotka ovat
menneet hyvin.  Missä huomio, siellä on myös energia!
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Ihmispuu

Mistä löydät itsesi tällä hetkellä?  Piirrä hahmon kohdalle numero 1.
Missä haluaisit olla?  Piirrä sen hahmon kohdalle numero 2.
Minne haluat päästä?
Jokainen pääsee sinne, minne haluaa! On vain oltava selkeä halu ja usko omaan itseen. Määrittele
asteikolla 1 - 10, miten vahvasti haluat tavoitteeseesi päästä.
Vertaa kohtia 1 ja 2. Mikä on erilista? Mikä on suurin muutos?
Mitä sinun tarvitsee tehdä tai muuttaa?  Älä oleta mitään! Muutos lähtee sinusta itsestäsi!
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Terve itsetunto
Voimaantuminen tarkoittaa vahvaa sisäistä voimantunnetta ja oman itsen sekä ympäristön
hallintaa. Voimaantumisen tunne syntyy, kun ihminen omien kokemustensa kautta oivaltaa ja
ymmärtää jonkin asian tai asiayhteyden tai kun hän toimii, kokee onnistuvansa ja olevansa
hyväksytty. Voimaantumiseen liittyy myös vapauden tunne, tunne että elämän ohjat ovat omissa
käsissä. Vapauden tunnetilassa ihminen näkee vaihtoehtoja.
Terve itsetunto perustuu itsetuntemukselle.
Uskomus on vain ajatus, jota olemme ajatelleet pitkään. Tarkista uskomuksesi. Jätä jäljelle
myönteiset uskomuksesi ja unohda kielteiset. Positiivisuus vie eteenpäin!
Harjoitus:
Jatka lauseita:
 Elämä on…
 Työ on…
 Naiset ovat…
 Miehet ovat…
 Nautinto on…
 Tulevaisuus on…
Käytätkö myönteisiä vai kielteisiä mielikuvia?

”Keskityn vain siihen, mitä HALUAN.
Keskityn puhumaan vain siitä, mitä HALUAN.
Keskityn ajattelemaan vain sitä, mitä HALUAN.”

Harjoituksia:
Kirjoita 15 - 20 asiaa, jotka jo olet saavuttanut / saanut aikaan!
Mieti 10 asiaa, jotka ”kuitenkin ovat hyvin”!
Mieti omia arvojasi. Kirjaa 3 - 5 asiaa, jotka ovat sinulle todella tärkeitä!
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Tulevaisuutesi tehdään TÄNÄÄN
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Tee tavoitteistasi TOTTA

Ole oman elämäsi, Oy MINÄ Ab:n, toimitusjohtaja!
Mieti, millainen on hyvä johtaja/esimies.
Mikä on hänen elämänasenteensa? Miten hän johtaa ihmisiä ja asioita?
 Miten hyvin sinä johdat itse itseäsi?
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