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Johdanto
Voimavaravalmennuksen työkirja

Voimavaravalmennuksen työkirja on tarkoitettu voimavaravalmennukseen 
osallistujille, ohjaajille ja vertaisohjaajille.

Mielenterveyden keskusliitossa on tehty ryhmämuotoista voimavaravalmennusta 
kymmenen vuoden ajan. Osa valmennuksista on toteutettu yhteistyökumppaneiden 
kanssa, joiden toiveesta olemme koonneet työkirjan. Tämä työkirja on syntynyt 
käytännön työn kautta. Kirjaan on koottu valmennuksissa käytettyjä ja toimiviksi 
todettuja harjoituksia. 

Työkirjassa kerromme voimavaravalmennuksesta ja annamme vinkkejä 
ryhmänohjaamiseen ja harjoitusten tekemiseen. Ryhmissä on hyvä olla vähintään kaksi 
ohjaajaa. Hyviä kokemuksia on saatu, kun ryhmissä on ollut mukana vertaisohjaaja, 
jolla on omakohtaista kokemusta kuntoutumisesta. Omalla selviytymistarinallaan 
vertaisohjaaja luo toivon ilmapiirin ja kannustavan esimerkin miten edetä omalla 
kuntoutumisen polulla.

Kirja antaa osallistujille mahdollisuuden tarkastella omia voimavarojaan monipuolisesti 
ja erilaisista näkökulmista. Ohjaajalle kirja toimii voimavalmennusryhmien ohjaamisen 
tukena. Ohjaaja voi vapaasti hyödyntää ammatillista osaamistaan ottamalla 
valmennuksiin mukaan myös muita hyväksi havaitsemiaan harjoituksia.

Työkirjan teemat ja harjoitukset on koottu kurssipäiväkokonaisuuksiksi. Kirjan 2–3 
peräkkäistä harjoitusta on valittu saman teeman ympäriltä ja ne voidaan tehdä yhden 
kurssipäivän kuluessa. Harjoitukset on tehty helposti lähestyttäviksi. Työkirjaan on 
kätevintä kirjoittaa tussikynällä tai kuivamustekynällä

Ohjaaja voi yhdessä osallistujien kanssa sopia juuri sille ryhmälle sopivasta 
valmennuskokonaisuudesta, jolloin harjoituksia voidaan tehdä ryhmälle sopivassa 
tahdissa. Ryhmän niin halutessa voidaan toteuttaa harjoitusten lisäksi muunkinlaista 
valmennusta tukevaa toimintaa, kuten esimerkiksi vierailukäyntejä, toiminnallisia 
harjoituksia ja keskusteluja esiin nousevista teemoista. Ryhmiin voi myös kutsua 
asiantuntijoita ryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Yhteiset keskustelut 
harjoitusten synnyttämistä ajatuksista luovat pohjaa yhteishengelle ja vertaistuelle. 
Pääasia on, että ryhmäläisten tavoitteet ja ryhmästä nousevat ideat ja teemat tulevat 
otetuksi huomioon.
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Voimavaravalmennus

Voimavaravalmennus perustuu ihmisen omiin voimavaroihin ja hänen kykyihinsä 
auttaa itse itseään. Voimavarakeskeinen näkökulma on myönteinen tapa 

kohdata erilaisia elämän haasteita ja kuormittavia tilanteita.Valmennuksissa pyritään 
tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja, vahvuuksia ja elämässä olevia 
myönteisiä asioita. Voimavaravalmennuksen lähtökohtana on että, jokainen on oman 
elämänsä paras asiantuntija. 

Itselle sopivan kokoiset tavoitteet mahdollistavat onnistumisen kokemuksia. Toiveikkuus 
ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä lähtökohtia voimavaravalmennuksessa. Omakohtaiset 
oivallukset luovat pohjaa myönteiselle muutokselle. Voimavaravalmennuksessa 
hyödynnetään ryhmää ja vertaistukea: yhteiset keskustelut voivat tuottaa uusia 
oivalluksia ja näkökulmia kunkin omaan tilanteeseen.

Voimavaravalmennukseen osallistuneilta on koottu palautetta siitä, mikä heitä on 
hyödyttänyt valmennuksissa eniten. Vastauksissa on toistunut kolme keskeistä teemaa:                   

• vertaistuki
• toivon herääminen, kannustus ja tuki
• käytännön tiedon ja taidon saaminen

Voimavaravalmennusryhmät ovat kokoontuneet yleensä kerran viikossa kolme tuntia 
kerrallaan yhteensä kymmenen kertaa. Voimavaravalmennusta on toteutettu myös 
tiiviimmässä muodossa niin, että valmennustapaamisia on ollut useamman kerran 
viikossa tai valmennuskerrat ovat olleet kestoltaan pidempiä. Tällainen kokonaisuus on 
koettu toimivaksi esimerkiksi silloin, kun valmennuksia on pidetty paikkakunnilla, joissa 
välimatkat ovat pitkiä.

Tervetuloa voimavaravalmennuksen pariin!
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Lämpimät kiitokset

Kaj Collin, Saara ”Riepu” Kaarna, Heini Kapanen, 

Krisse Lipponen, Anneli Litovaara, Mikko Makkonen,

Oulun Hyvän Mielen Talon vertaisohjaajat, 

Marika Tammeaid
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1. Tutustuminen ja  
omat tavoitteeni

Ensimmäisellä valmennuskerralla tutustutaan ja 
tehdään yhteiset pelisäännöt.

Hahmoharjoituksen tekeminen.

Omat henkilökohtaiset tavoitteet.

Pienryhmissä voidaan keskustella ryhmän työs-
kentelyä edistävistä pelisäännöistä. (esimerkiksi 
kännyköiden pitäminen äänettömällä ja käytän-
töihin liittyvät asiat, jne.
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Ryhmän yhteiset pelisäännöt

Tutustuminen ja omat tavoitteeni  |  9



Hahmoharjoitus

Valitse hahmoista sellainen, joka kuvaa parhaiten tämän- 
hetkistä tunnetilaasi. Väritä sen jälkeen valitsemasi 
hahmo haluamallasi värillä ja merkitse tämän sivun 
alalaitaan päivämäärä.

Harjoitus voidaan tehdä uudestaan valmennuksen loppu- 
puolella, jolloin voidaan myös keskustella siitä onko val-
mennuksen aikana tapahtunut muutoksia.

Harjoituksen herättämien ajatusten jakaminen edistää 
tutustumista ja ryhmähengen muodostumista.
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Omat tavoitteeni

Valmennuksen alussa laaditaan omaan elämän tilanteeseen 
sopivat tavoitteet. Tavoitteet pohjaavat oman elämän 
muutostarpeisiin.

Tavoite on jotain jonka eteen voi itse tehdä aktiivisesti 
jotain – mitä kohti voi pyrkiä. Mitkä asiat ovat mielestäsi 
itsellesi niin tärkeitä ja arvokkaita, että haluat nähdä 
niiden eteen vaivaa? Omia tavoitteita pohtiessa on 
hyvä erottaa toisistaan tavoite ja odotus. On eri asia 
odottaa jotain tapahtuvaksi kuin asettaa itselle tavoite. 
Odottaminen on passiivista eikä edellytä itseltä mitään. 

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tavoite on 
aidosti oma; ei esimerkiksi kavereiden, sukulaisten tai 
hoitotahon. Itselle merkityksellinen tavoite on energiaa 
tuova ja motivoiva. Isot tavoitteet on hyvä pilkkoa 
pieniksi osatavoitteiksi, joita kohti voi edetä pienin 
askelin. 

Ryhmässä voidaan keskustella tavoitteista ja niiden 
asettamisesta. Omien tavoitteiden kirjoittaminen ylös 
ja ääneen lausuminen auttaa selkiyttämään asioita ja 
tekee niistä todellisempia. Silloin voi myös saada tukea 
tavoitteilleen.
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Omat tavoitteeni

Viikkotehtäväni:
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2. Voimavarat

 Voimavaraympyrä

 Arjen voimavarat

 Viikkotehtävä

Voimavaroista

Voimavarat ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Ne antavat 
tukea ja voimaa elämäämme.

Voimavaroja tuovia asioita voi tunnistaa esimerkiksi 
miettimällä millaisia asioita on mukava tehdä, mitä 
odottaa ja mikä innostaa! Millaiset asiat auttavat  
jaksamaan hankalissa tilanteissa? Mikä auttaa 
saavuttamaan tavoitteitani?
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Osa voimavaroista on helposti tunnistettavissa, osa 
piilossa ja heräteltävissä. Seuraavat tehtävät auttavat 
Sinua pohtimaan omia voimavarojesi lähteitä. 

Voimavaraympyrä-harjoitus

Voimavaraympyrän avulla voit tarkastella minkä verran saat 
voimia eri elämänalueilta. Voimavaraympyrä on jaettu 
kahdeksaan osa-alueeseen. Mieti minkä verran kukin 
osa-alue tuo sinulle tällä  hetkellä voimavaroja.

Väritä seuraavan aukeaman ympyrästä kustakin  
”lohkosta” sen kokoinen alue minkä verran koet saavasi 
siltä elämänalueelta voimavaroja tällä hetkellä. 
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Ihmissuhteet

Ravinto

Harrastukset 
ja mielekäs 
tekeminen

Liikunta
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Liikunta Rentoutuminen ja uni

Arvot

Koti
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Kirjoita alla oleville riveille kuhunkin 
osa-alueeseen liittyvät voimavarat.

Koti:

Arvot:

?:

Rentoutuminen ja uni:

Liikunta:

Harrastukset ja mielekäs tekeminen:
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Pohdittavaksi tehtävän jälkeen:

Ravinto:

Ihmissuhteet:

– Mitä voimavarojasi haluat kehittää?

– Mitkä ovat tärkeimpiä voimavarojesi lähteitä?

Voimavarat  |  19



Arjen voimavarat

1. Millaisia itsellesi hyvää tekeviä asioita arkielämääsi 
kuuluu tällä hetkellä ? 

2. Miten pidät huolta siitä, että nämä hyvää tekevät 
asiat pysyvät jatkossakin elämässäsi ?
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3. Mitä haluaisit muuttaa arjessasi ?

4. Mistä voit lähteä liikkeelle, että saat haluamiasi  
muutoksia alkuun?

Voimavaroihin liittyvä viikkotehtävä:
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3. Oma osaaminen  
ja vahvuudet

 Oma osaaminen ja vahvuudet-harjoitus

 Keskusteluehdotus

 Onnistumisen kokemus-harjoitus

 Viikkotehtävä
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Oma osaaminen ja vahvuudet

Oma osaaminen koostuu kyvyistä, vahvuuksista ja taidois-
ta. Kyvyt ja vahvuudet voivat olla luontaisia ominaisuuk-
sia ja taipumuksia tai elämän varrella kehittyneitä.  
Taitoja on voinut kertyä esimerkiksi opiskelun kautta, 
työelämässä, harrastusten parissa tai ihmissuhteissa. 
Pohdi omia osaamisalueitasi seuraavien kysymysten 
avulla:

1. Mitä olet hyvä tekemään?

2. Mitkä ovat sinulle tyypillisiä toimintatapoja? 
Esimerkiksi kun haluat selvitellä jotain asiaa, etsitkö 
tietoja internetistä tai kirjoista, soitatko jollekin, vai 
mietitkö asiaa itseksesi? Teetkö yleensä asioita 
mieluummin yksin vai muiden kanssa?  
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3. Mitä osaamista sinulle on karttunut työelämässä?

4. Millaista osaamista sinulle on kertynyt opiskelujen 
kautta?

5. Mitä taitoja sinulle on kehittynyt harrastusten ja 
vapaa-ajan myötä? 
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Poimi tästä harjoituksesta kolme itsellesi tärkeintä 
osaamista tai vahvuutta ja esittele itsesi muulle ryhmälle 
niiden avulla.

Millaisia osaamisia ja taitoja haluan itsessäni kehittää
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Onnistumisen kokemus 

Mieti jotain tilannetta elämässäsi, jossa tunsit, että 
onnistuit, ja olit tyytyväinen itseesi ja toimintaasi. 
 
1. Mitä silloin tapahtui? 

 
3. Mitä sellaista teit itse, mikä vaikutti siihen että tilanne 
meni hyvin / onnistui?

 
2. Mikä teki siitä hyvän kokemuksen, onnistumisen?
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4. Mitä tämä onnistuminen kertoo vahvuuksistasi, 
taidoistasi ja / tai osaamisistasi?

5. Missä ja millaisissa tilanteissa voisit seuraavan 
kerran toimia vastaavalla tavalla?

Viikkotehtävä:
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Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus



4. Tarinallisuus 
ja parasta minussa

 Tarinalliset harjoitukset

 Parasta minussa

 Rentoutuminen ja hyvä olo

Tarinalliset harjoitukset

Tarinallisessa harjoituksessa erilaisia tapahtumia ja haas-
teita voidaan tarkastella tarinan muodossa. Tarinallisuus 
auttaa ottamaan etäisyyttä omaan tilanteeseen, niin, että 
se voidaan nähdä uudessa valossa.
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Harjoitus 1

Mieti jokin elämääsi haittaava asia. Keksi sille jokin kuvit-
teellinen uusi nimi. (Esimerkiksi jos eläämääsi haittaava 
asia on masennus sille voi antaa nimeksi vaikka ”musta 
möykky”)

Mitä se saa sinut tekemään?

Mihin se houkuttelee sinua?

Mitä se estää elämässäsi?

Mitä se merkitsee sinulle?

Kun olet vastannut näihin kysymyksiin, voit yliviivata ne 
ja siirtyä seuraavalla sivulla olevien kysymysten pariin.
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Mitä olet jo tehnyt toisella tavalla kuin mihin haittaava 
asia on sinua houkutellut?

Mitä se merkitsee sinulle, että olet tehnyt toisella  
tavalla?
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Entä jos haittaavaa asiaa ei olisikaan?

Ketkä ympärilläsi olevat ihmiset uskovat muutoksen 
mahdollisuuteen?
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Lähde: Ratkes ry: Narratiivisuus-koulutus



Muistiinpanoja

Viikkotehtävä:
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Parasta minussa -harjoitus

Tämä harjoitus auttaa sinua huomaamaan elämässäsi 
olevia hyviä asioita.

Vasemmanpuoleisen kukan terälehdillä on kysymyksiä, 
joihin voit vastata kirjoittamalla oikeapuoleisen kukan 
terälehdille pohdintoja itsestäsi.

– Jos tarvitset vastauksillesi enemmän tilaa, voit halu-
tessasi kirjoittaa ajatuksiasi kukan ympärillekin.

Tehtävästä voi keskustella ensin parin kanssa ja sen jäl-
keen voidaan ryhmässä jakaa keskeisimpiä harjoituksen 
herättämiä ajatuksia. 
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Parasta minussa

  Kerro  
    jostakin  
     huippu- 
 kokemuksesta 
jota et antaisi  
     pois?

Mikä on 
sinulle 

kaunista?

          Mistä  
     olet saanut 

   hyvää  
palautetta?

  Mikä antaa 
Sinulle voimia?

Mitä teet 
 mielelläsi?

Mikä  
        on mieli  

     joutilai-       
                suutesi?

    Mitä sanot  
      itsellesi, kun    
    haluat selvitä  
       tulevasta?

Mitä  
    ominaisuutta 
          arvostat 
                itsessäsi?

Minä
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Minä

Tarinallisuus ja parasta minussa  |  35

Lähde: Matti Alpola
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Rentoutuminen / hyvä olo
1. Mitkä ovat itsellesi toimivia keinoja rentoutumiseen?

2. Milloin tunnet itsesi rentoutuneeksi / levolliseksi?

3. Mistä saat hyvää mieltä?

Pohtikaa yllä olevia kysymyksiä pareittain tai 
pienryhmissä. Kootkaa paperille oman pienryhmän 
vastaukset ja esitelkää ne koko ryhmälle.

Lisäksi on mahdollista keskustella parien/pienryhmien 
tuottamista ajatuksista yhdessä.



Muistiinpanoja
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5. Mielekäs tekeminen

 Opiskelun ja työn mahdollisuudet

 Harrastukseni

Opiskelun ja työn mahdollisuudet

Oma kiinnostus ja omat vahvuudet ovat tärkeitä lähtö-
kohtia, kun miettii itselleen sopivaa opiskelu vaihtoehtoa 
tai työllistymisen polkua. Kannattaa ottaa huomioon 
myös omat sen hetkiset voimavarat ja edetä pienin 
askelin. Onnistumisen kokemukset lisäävät luottamusta 
itseen ja omiin mahdollisuuksiin.

Työn tekemisen mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi:

Työtoiminta, siirtymätyö, työkokeilu, työhönvalmennus, 
sosiaaliset yritykset, osuuskuntatoiminta, vapaa-
ehtoistoiminta, palkkatuettu työ tai työ avoimilla 
työmarkkinoilla.
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Opiskelun mahdollisuudet 

Opiskelun mahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

Työväenopistot, kansalaisopistot, erityisammatti-
oppilaitokset, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset 
(voi opiskella erityis opiskelijana samassa ryhmässä  
muiden kanssa), aikuislukio, ammattikorkeakoulu,  
avoin ammatti korkea koulu, yliopisto, avoin yliopisto,  
valmentava koulutus, oppisopimuskoulutus.  

Osoitteesta opintopolku.fi löytyy tietoa tutkinnoista, 
ammateista,opiskelusta eri oppilaitoksissa ja  
hakemisesta niihin.

Erilaisista työllistymiseen ja opiskeluun liittyvistä 
vaihtoehdoista löytyy lisätietoa esimerkiksi 
Mielenterveyden keskusliiton sivustolta.
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Harrastukseni



Millaisia harrastuksia sinulla on?

Onko sinulla ollut jokin mieluisa harrastus, jonka 
haluaisit aloittaa uudelleen?

Kiinnostaako sinua: lukeminen, kirjoittaminen, luonto, 
ulkoilu, liikunta,maalaaminen, tanssi, puutarhanhoito, 
musiikin kuuntelu, tms..?

Onko mielessäsi jokin uusi harrastus jonka haluaisit 
aloittaa?
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6. Ajatukset ja hyvinvointi

 Ajatusten haastaminen

 Toiminta ja ajatukset

 Viikkotehtävä

Ajatusten haastaminen

Ajatukset vaikuttavat: 

• Tunteisiimme ja mielialaamme. Ne voivat saada jotkut 
asiat tuntumaan mukavilta ja innostavilta ja jotkut 
ikäviltä ja ahdistavilta. 

• Toimintaamme – tekemisiimme ja tekemättä 
jättämisiimme 

• Siihen millaisina näemme itsemme

Ajattelumme vaikuttaa usein huomaamattammekin 
siihen, miltä asiat ja tilanteet tuntuvat. Rakentavat 
ajatukset tekevät hyvää ja eheyttävät. ”vaikka nyt 
mokasin, voin oppia siitä”. Myönteiset ja toiveikkaat 
ajatukset saavat voimaan paremmin. ”Olen riittävän 
hyvä.” ”Voin aina yrittää uudelleen”.
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Toisinaan ajatukset voivat olla myös liioittelevan 
yksipuolisia tai kielteisiä. Tällaisia ajatuksia kutsutaan 
tulkinta-ansoiksi tai ajatuusvääristymiksi. Tulkinta-ansat 
vaikuttavat haitallisesti mielialaan ja toimintakykyyn.

Tulkinta-ansoja voi opetella tunnistamaan ja kyseen-
alaistamaan ja harjoitella niiden muuttamista  
myönteisempään suuntaan.

Esimerkkejä tulkinta-ansoista:

Joko- tai- ajattelu: nähdään vain kaksi ääripään 
vaihtoehtoa. Esimerkiksi: ”joko onnistun erinomaisesti 
tai epäonnistun surkeasti”. Nähdään asiat ja ihmiset 
mustavalkoisesti ilman harmaan eri vivahteita.

Yliyleistäminen: ”aina kun...”, ”ei koskaan”, ”ikinä”, 
”jokainen”, ”kaikki”, ”kukaan”, ”missään.” Yksi 
hankala kokemus yleistetään koskemaan kaikkea 
muutakin.

Vähättely: kohdistuu omiin onnistumisiin tai tarpeisiin.

Ylivaativat ajatukset: ”täytyy”, ”pitäisi”, ”on pakko”.
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Negatiivinen suodattaminen: keskitytään 
kokonaisuuden sijasta yhteen asiaan, joka on yleensä 
kielteinen. Myönteiset asiat jäävät huomaamatta. 
Esimerkiksi: ”En saanut tänään mitään aikaan” vaikka 
olisi tehnyt paljonkin.

Ajatustenluku: oletat tietäväsi mitä muut ajattelevat.

Jumittavat ajatukset: ”Olen loukussa”, ”En voi tehdä 
asialle mitään”.

Tulevien tapahtumien ennakointi negatiivisesti.

Millaisia tulkinta-ansoja tunnistat itselläsi olevan?
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Miten tulkinta-ansat vaikuttavat tekemisiisi ja oloosi?

Miten voisit muuttaa niitä myönteisempään suuntaan?

Lähde: 
Pietikäinen, Arto (2012) Joustava mieli
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Toiminta

Myös tekemisellä ja toiminnalla voi vaikuttaa ajatuksiin 
ja mielialoihin. Pienten arkipäiväistenkin asioiden teke-
minen voi auttaa katkaisemaan häiritseviä ajatuskehiä.

Millaisia keinoja sinulla on katkaista häiritseviä 
ajatuskulkuja?

Viikkotehtävä:
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Tsemppilauseitani

Ajatukset ja hyvinvointi  |  47



7. Toiminnallinen  
valmennuskerta

Toiminnallisella valmennuskerralla voidaan esimerkiksi  
maalata, askarrella tai järjestää levyraati. Yksi vaihtoehto 
on, että jokainen esittelee itselleen tärkeän kirjan, runon, 
musiikkikappaleen tai esineen. Tärkeintä on, että ideat 
lähtevät ryhmästä itsestään.

Yhdessä askarrellen on mahdollista luoda vaikka 
minäkuva tai Unelmien kartta.

Maalaamista voidaan yhdistellä musiikin kuunteluun, 
jolloin musiikin luomien mielikuvien maalaaminen luo 
kiehtovia ja yllätyksellisiä kuvia.

Akvarelli- tai vesivärimaalaus on välineiden osalta hel-
pointa toteuttaa. Puuvärejä, tussikyniä tai akvarellikyniä 
voidaan myös käyttää; yhdistellä niitä maalauksiin tai 
pahvi-, lehti- tms. leikkeisiin. Aiheena voi olla esimerkiksi 
”minä ja tulevaisuus”, ”mielikuviani musiikista”,  
”lukemani kirja ja kuva”.

Ryhmä voi niin halutessaan toteutta myös 
yhteistaideteoksen. Esimeksiksi iso seinälle tehty puu 
voi saada kultakin ryhmäläiseltä oman oksansa, lehden, 
olion tai kiipeilijän.
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Valokuvien käyttö

Kukin ryhmäläinen tuo mukanaan itselle tärkeän valo- 
kuvan tai useita kuvia omasta historiastaan. Jokainen 
saa vuorollaan kertoa omista kuvistaan ja esitellä 
valokuvaa vaikka elämänsä käännekohdasta tai muusta 
itselle tärkeästä tapahtumasta, ihmisestä, lemmikistä tai 
paikasta.

Mikäli käytössä on useampi kamera tai puolella ryhmä-
läisistä on kännykkäkamera, voidaan tehdä retki luon-
toon, kaupungille tai johonkin muuhun mielenkiintoiseen 
paikkaan ja taltioida tunnelmia ja katsoa kuvat retken 
päätteeksi yhdessä.

Voimauttavan valokuvan keinoin (kehittäjä Miina Savolainen) 
voidaan toteuttaa ”tällaisen muotokuvan haluaisin itses-
täni tänään otettavan” -harjoitus. Siinä valokuvattava 
kertoo kuvan ottajalle tarkasti millaisen muotokuvan 
hänen tulee ottaa kuvattavastaan; millainen tausta, miltä 
etäisyydeltä, kasvokuva? Kokovartalokuva? jne.

Kuvaustilanteeseen voi valmistautua tuomalla rekvisiittaa: 
vaatteita, esineitä tai muuta kuvattavalle tärkeää.
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Toiminnallisen kerran ideasivu

Minäkuva-harjoitus
Puu-harjoitus

Kerro tarina omasta 
lemmikistäsi

Unelmien kartta
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Seuraavalla aukeamalla lyhennettyinä harjoitusten sisällöstä

Käsi-sydän-
jalka-harjoitus

Tätä maisemaa en unohda

Unelmien kartta
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Kuka olen? –tehtävä

Tehtävässä askarrellaan jalka, käsi ja sydän. Jalan ja 
käden voi piirtää paperille oman jalkapohjan ja käden 
ääriviivojen mukaan, ja sydämestä voi tehdä sydämen 
muotoisen. Jalka, käsi ja sydän väritetään, maalataan tai 
koristellaan kuinka kukin itse haluaa. Kun jalka, käsi ja 
sydän ovat valmiit, niihin kirjoitetaan seuraavia asioita:

KÄSI – Kuka olen? Millainen olen? JALKA – 
Kiinnostuksen kohteet, innostavat asiat ja tekemiset 
SYDÄN – Toiveet, unelmat

Tuotokset voidaan koota seinälle kollaasiksi, jota 
sitten tarkastellaan yhdessä. Jokainen voi kertoa 
omista tuotoksistaan sen mitä haluaa, sen mikä on 
kaikkein olennaisinta itsessä.

Minäkuva-harjoitus

Harjoituksen avulla luodaan askartelua 
hyödyntäen kuva itsestä. Harjoitusta varten 
tarvitaan sakset, nauhoja, kartonkia, nappeja, 
kankaita, erilaisia askartelupapereita, liimaa, 
huopaa yms. Kuvan itsestä voi myös piirtää 
tai maalata. Kuvan valmistuttua siihen 
lisätään adjektiiveja, jotka kuvaavat henkilön 
ominaisuuksia, esimerkiksi reipas, iloinen, 
luotettava jne. Harjoitus voidaan liittää myös 
tavoitetyöskentelyyn: miten olen saavuttanut 
valmennukselle asettamani tavoitteet?
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Puu-harjoitus

Puu-harjoituksen avulla voidaan tarkastella 
ja tehdä näkyväksi sitä, miten omaa 
tilannetta voi kohentaa tulevan viikon 
aikana. Missä olen nyt ja missä haluan olla 
ensi viikolla. Mitä olen valmis tekemään, 
jotta pääsen siihen missä haluan olla ensi 
viikolla.

Unelmien kartta

Unelmien kartan tekeminen herättelee omia 
unelmia. Unelmat antavat voimia ja tuovat 
innostusta ja energiaa arkeen.

Unelmakeidas-työkirjan 
löydät osoitteesta: 

www.mtkl.fi
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8. Ryhmän omat teemat

Tällä valmennuskerralla on mahdollista lähteä yhdessä 
tutustumaan johonkin kiinostavaan kohteeseen.
Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä retki, käydä näyttelyssä 
tai osallistua johonkin tapahtumaan.

Tämän kerran ideointi on hyvä aloittaa jo jollain 
aikaisemmalla tapaamiskerralla.

Ideoitani ryhmän yhteiseksi kerraksi:



Pyytäisimmekö jonkun asiantuntijan 
luennoimaan meille tärkeästä  
aiheesta? Sosiaalietuuksista?  
Ravitsemuksesta? Tms...

Retkelle?

Taidenäyttelyyn?

Lähtisimmekö:

Leffaan?

Teatteriin?      Keilaamaan?
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9. Paluu omiin tavoitteisiin

 Paluu tavoitteisiin

 Hahmoharjoituksen tarkasteleminen

 Uuden alku- tarinallinen harjoitus

Olet tehnyt tämän valmennuksen alussa omat 
tavoitteesi.

Tarkastele niitä ja mieti, mitkä asiat ovat toteutuneet tai 
lähteneet toteutumaan: 

Mitkä asiat ovat auttaneet sinua pääsemään kohti 
tavoitteitasi? 

Mitä voit vielä jatkossa tehdä tavoitteidesi hyväksi?
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Ovatko jotkut tavoitteistasi muuttuneet? 
Jos, niin miten?

Millaista tukea tarvitset tavoitteittesi saavuttamiseksi?

• Hahmoharjoituksen tarkastelu

 Muistathan kirjan alussa olevan 
hahmoharjoituksen. Nyt voit 
tarkastella sitä uudellen ja 
värittämällä tai muulla tavalla 
merkitä hahmon joka vastaa 
tämänhetkistä tilannettasi.

Paluu omiin tavoitteisiin  |  57



Millaisia uuden alkuja olet jo nähnyt ehkä hankalassakin 
tilanteessa?

Mitä ne kertovat / merkitsevät sinulle?

Miten vahvistat niitä?

Millaista tulevaisuutta ne ennustavat?

Uudet alut -harjoitus

Lähde: Krisse Lipponen, www.taitoba.fi
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Kurkistus tulevaan

Miten haluat edistää tai ylläpitää näitä asioita 
valmennuksen jälkeen:

Oma hyvinvointi

Ilon lähteet

10. Kurkistus tulevaan

 Kurkistus tulevaan

 Kiitoskortti

 Palaute

 Kirje itselle tulevaisuudesta
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Työ, kurssit, opiskelu tai harrastukset 

Sinulle tärkeät ihmiset ja ihmissuhteet

Mitä sellaista olet saanut valmennuksesta mistä sinulle 
on hyötyä jatkossakin?

Millaista tukea saat ja millaista tukea tarvitset jatkossa? 
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Nimeni

Kiitoskortti
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Tälle sivulle muut ryhmäläiset
voivat kirjoittaa Sinulle

kannustuslauseita, terveisiä, ym.
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Palaute valmennuksesta

(ympyröi sopiva vaihtoehto)

Valmennuksen aika ja paikka

Minkä arvosanan antaisit valmennukselle kokonaisuudessaan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Miksi hakeuduit valmennukseen?

Mikä hyödytti sinua eniten valmennuksessa?

Onko tilanteesi edistynyt valmennuksen aikana?

Oletko tehnyt uusia havaintoja voimavaroistasi?

Mikä oli parasta?

Mitä jäit kaipaamaan? Mikä olisi voinut olla toisin? 
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Mitä muuta palautetta halua meille antaa?

Kehittämisehdotuksia

Olitko tyytyväinen järjestelyihin? (Valmennuksen paikka,aikataulut,ym?)

Kiitos palautteestasi!
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Kirje itselle tulevaisuudesta

Kuvittele itsesi puolen vuoden kuluttua; mitä kaikkea 
on tapahtunut? Millaisia muutoksia elämässäsi on  ollut 
kuluvan puolen vuoden aikana,(voit halutessasi kuvitella  
pidemmällekin tulevaisuutesi). Kirjoita siis itsellesi kirje 
kuvittelemastasi  tulevaisuudesta tähän hetkeen. 



Liitteet  |  67




