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Itä-Hämeen Opisto, Jyränkölä ja  
Wellamo-opisto 

Ideoiden pöllytystä ja valmentavaa vuorovaikutusta 23.11.2012 
Valmentaja: Tuija Tähtinen 

Ideoiden pöllytystä ja valmentavaa 
vuorovaikutusta päivän tavoitteet: 

.	  

Uusien näkökulmien löytäminen asiakkaisiin, tuotteisiin ja tulevaisuuteen. 

Ideoiden tuottaminen opistojen tarjonnan tulevaisuuden suunnitteluun. 
(Samalla opitaan yksinkertainen ideointimenetelmä käytettäväksi omien 
tiimien kanssa.) 

Arvioida ja valita ensimmäiset ideat eteenpäin kehitettäviksi. 

Valmentavan vuorovaikutuksen periaatteisiin tutustuminen ja harjoittelu.  

Hauska ja energisoiva päivä yhdessä työystävien kanssa. 
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 ohjelma 23.11.2012 

klo 8.30   Aamukahvi 

klo 9.00   Avaus      Sirkka Suomi 
klo 9.15   Näkökulmia maailmaan ja     

   tulevaisuuteen      
   Ideapöllytys: ”tarjontaa tulevaisuuden asiakkaalle” 
   Arviointia ja valintoja 
   NAPA –askeleita uuteen 

klo 12.00   Lounas 

klo 12.45   Valmentava vuorovaikutus –    
   miten ohjata ja saada kaikkien ajattelu käyttöön? 
   Positiivista psykologiaa ja Neljä K:ta 
   Tunteet ja motivaatio ratkaisevat 

klo 14.00   Iltapäiväkahvi 

Klo 14.30   Oma hyvinvointi hyvän vuorovaikutuksen lähteenä 

klo 15.30   Lopetus 

Etukäteen hautumaan: 

Mitä opistoille uutta kokeilisit, jos olisit varma 
onnistumisesta? 
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Työskentelyn periaatteet 

Kuuntelu 
Kun kuuntelee toista tarkkaavaisesti löytää uutta.  

Jakaminen 
Rikastamme yhteistä osaamista jakamalla ajatuksiamme. 

Seikkailumaahan uskaltautuminen 
Muutoksen virta vie seikkailumaahan. Valitaan myötävirtaan 
uiminen. 

Erilaisuuden kunnioitus 
”Minä olen minä ja sinä joku muu ja muina ihmisinä meiltä 
luonnistuu se, minkä tekijäksi ei sovi kukaan muu.” Nalle Puh  

Rory Sutherland: 
http://www.youtube.com/watch?v=audakxABYUc 
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POSITIIVINEN PSYKOLOGIA 
tutkii tieteellisesti sitä mikä saa meidät voimaan 
hyvin ja suoriutumaan optimaalisesti - sitä mikä 

meissä on kunnossa ja hyvin 

.	  

Positiivisuus tuottaa  laajemman kuvan 
todellisuudesta 
Tarkempia havaintoja 

Enemmän havaintoja mahdollisuuksista 

Enemmän luovuutta 
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Positiivisuus tuottaa resursseja 

Enemmän sitkeyttä 

Parempia suorituksia 

Parempia päätöksiä 

Enemmän avoimuutta 

Enemmän luottamusta 

Parempia neuvottelutuloksia 

.	  

Positiivisuussuhde yli 3:1  ennustaa 
kukoistavaa elämää 

Onnellisuutta 

Koettua terveyttä 

Hyviä ihmissuhteita 

Professori Barbara L. Fredricksonin luento:   
http://ecmedia.hut.fi/esa/positivity2010/ 
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Positiivisuutta voidaan lisätä  

Positiivisuuden kautta voidaan rakentaa resursseja 

Positiivisuus muuttaa meitä myös fysiologialtamme 

Positiivisuus muuttaa suhdettamme muihin ihmisiin 

Positiivisuus valaisee tietämme 

Kysymyksessä on valinta: 

sinnitellä vai kukoistaa? 



26.11.2012	  

7	  

.	  

Kysymyksessä on valinta:  

Jos emme päätä itse tunteistamme ja 
ajatuksistamme niin kuka sitten? 

.	  

Kuinka paljon positiivisuutta on 
tarpeeksi? 

Sulamispiste 3:1 

Parisuhteessa ja business tiimeissä 5:1 

Suurin positiivisen psykologian ”asiakas” tällä hetkellä US Army 

80% amerikkalaisista toimii ”sulamispisteen” alapuolella. Oman suhdelukusi voit 
testata: 

www.positivityratio.com 
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Kuinka positiivisuutta lisätään? 

Valitsemalla lähestymistapa maailmaan (mindset): 

Avoimuus 

Arvostus 

Ystävällisyys 

Uteliaisuus 

Rehellisyys 

.	  

Kuinka positiivisuutta lisätään? 

Meditaatio lisää pysyvästi suhdelukua 

Kiitollisuus lisää nopeimmin suhdelukua 
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.	  

.	  
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.	  Tärkein positiivisuus on 
hyväksyminen. 

Valmentava vuorovaikutus 
eli miten tuemme toistemme hyvää suoritusta 

4 x K 



26.11.2012	  

11	  

4 x K 

KUUNTELU 
Kuuntele kunnioittavasti – ihminen alkaa kuunnella itseään. 

KESKITTYMINEN 
Ole läsnä koko olemuksellasi. Ihmiset antavat enemmän kun 
kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi. 

KANNUSTUS 
Voimavaroja esiin kaivamalla tulee esiin lisää voimavaroja. 

KYSYMINEN 
Oletusten sijaan ota selvää. 

Valmentava ote edellyttää: 

  kykyä ja halua ohjata omaa mieltään ja tunteitaan 

  tietoisesti valittua valmennuksellista asennetta 

 luottamusta siihen, että ihmisessä itsessään on tieto 

 kykyä kohdata erilaisia ihmisiä ja nähdä heidän potentiaalinsa 

 kunnioitusta ja kiinnostusta toisia ihmisiä kohtaan 

 kykyä toimia esimerkkinä 

 päämäärätietoisuutta ja tavoitehakuisuutta 

 toimivia kommunikointi ja vuorovaikutustaitoja 

 kykyä olla läsnä  

 vastuunottamista itsestä; hyvinvoinnista, myös oman motivaation ja kiinnostuksen 
ylläpitämisestä 
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Mitä valmentava ote antaa 
työyhteisöön? 
 lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumisen tunnetta 

 luo kestävää sitoutumista ja yhteisöllisyyttä  

 antaa kuulluksi tulemisen tunteen, lisää viihtyvyyttä 

 lisää työntekijän omatoimisuutta ja itseluottamusta 

 kiinnittää huomion onnistumisiin ja toimiviin ratkaisuihin 

 pitää huomion tavoitteessa tai halutussa lopputuloksessa  

 ohjaa ratkaisukeskeiseen toimintamalliin 

 auttaa näkemään haasteiden yli   

 luo avointa, keskustelevaa ja kannustavaa ilmapiiriä  

 lisää joustavuutta ja tilanneherkkyyttä 

 innostaa itsearviointiin ja kehittymiseen  

 tekee palautteenannosta ja arvioinnista luontaisen osan ryhmän toimintaa 

Tunteet ja motivaatio ratkaisevat 

Onnellisuusetu. 

Miten saada kaikkien ajattelu käyttöön? 
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Tänään opittuja konsteja: 

PÖLLYTYS: avaava johdanto + nopea ideointi 

BONON AJATUSHATUT: tehokas ajattelu yhdestä 
suunnasta kerrallaan 

NAPA-ASKELEET: jotta päästään oikeasti 
eteenpäin läkähtymättä tavoitteen edessä 

4 x K: kun tämän osaa on jo hemmetin pitkällä 

SPEEDDATING: kaikki tulevat kuulluksi 

Rolighetsteorin 
http://www.rolighetsteorin.se/ 


