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ITSENSÄ KEHITTÄMIEN  

 

Mikä on tuo ”itse”, jota yritetään kehittää? Lainaan vastauksen suoraan käsitteen (Itse) keksijältä, Carl 

Jungilta. Hän määritteli Itsen ihmisen potentiaaliksi. Se on jokaisella ihmisellä hieman erilainen. ”Itsensä 

kehittämisen tavoite on ottaa haltuun oma kykypotentiaali ja tätä kautta kasvaa (eheytyä) omaksi 

itsekseen”, Jung tiivisti.  

Vaikka määritelmä on melkoisen abstrakti, se antaa käsitteelle ”itsensä kehittäminen” jonkinlaiset raamit 

ja erottaa ne muista samantyylisistä henkisen kehityksen hankkeista.  

Jung jakoi itsen eli yksilön potentiaalin kahteen tyyppiin: aktiiviseen ja passiiviseen. Aktiivisesta 

potentiaalista hän käytti nimeä Persoona ja passiivisesta nimeä Varjo. Persoonaan psyyke sijoittaa 

meidän luontaiset ja opitut vahvuudet - ne, joilla me olemme menestyneet työssä ja elämässä. Jokaisella 

meistä on myös epäonnistumisia, huonoja valintoja ja kipeitä muistoja. Ne psyyke sijoittaa – tai 

paremminkin piilottaa – Varjoon, itsen passiiviselle puolelle – odottamaan että ihminen aktivoisi ne. Varjo 

on samalla eräänlainen taitoreservi, jonka aktivointi on itsensä kehittämisen keskeinen tehtävä.  

Itsensä kehittämiseen liittyy siis kaksi sangen erilaista haastetta:  

• oman aktiivisen Persoonan tunteminen ja hyödyntäminen   

• oman passiivisen persoonan (Varjo) tunnistaminen ja aktivointi 

 

Ensimmäiseen haasteeseen liittyy mm. oman Persoonan luontaisten vahvuuksien tunteminen. 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on hyvä työväline tähän. 

Toinen haaste onkin jo astetta vaikeampi, koska Varjo osaa piiloutua sekä itseltä että muilta. Varjo on 

helpoin tunnistaa muiden ihmisten meissä herättävien negatiivisten tunteiden (inho, suuttumus, pelko) 

kautta. Alussa emme ymmärrä, että nuo muissa ihmisissä näkemäämme ärsyttävät piirteet ovatkin osa 

itseämme, tarkemmin sanoen osa Varjoamme.  

 

”Alussa emme ymmärrä, että nuo muissa ihmisissä 

näkemämme ärsyttävät piirteet ovatkin osa itseämme.” 
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Varjo 

Varjo on se osa itseämme, joka on syystä tai toisesta passivoitunut. Asian x passivoitumisen yleisin syy on 

siihen liittyvä negatiivinen tunne, joka nousee tietoisuuteen jos toimimme tavalla x.  

 

 

Tai riittää kun joku muu ihminen toimii tavalla x. Alamme automaattisesti vastustaa sitä, koska se nostaa 

tietoisuuteen asiaan x liittyvän oman negatiivisen tunteemme. Eli muihin ihmisiin liittyvän negatiivisen 

tunteen kautta voimme oppia näkemään millaisia asioita meillä sisältyy omaan Varjoomme.  

Varjo on siis se osa itsestämme, jota meidän on vaikea hyväksyä. Ihmiset, joilla on voimakas Varjo, ovat 

mielipiteissään hyvin mustavalkoisia, jyrkkiä. Tällä tavalla he pystyvät eristämään tehokkaasti omat 

negatiiviset tunnekokemukset itsestään. 
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Eristäminen 

Ihmisen psyykellä on kyky eristää (unohtaa) negatiiviset kokemukset aktiivisesta psyykestään. Se on sekä 

hyödyllinen taito että kehittymistä vaikeuttava este. Taito siinä mielessä, että negatiiviset asiat eristämällä 

(unohtamalla) itsetuntomme säilyy korkeammalla ja jaksamme paremmin elämässä eteenpäin. Ja este sen 

takia, että osa taitopotentiaalistamme on hautautuneena Varjoon.  

 

Esimerkki 

Minulla itselläni oli koulussa todellinen kipsi ainekirjoituksessa. Muistan hyvin miten se syntyi, kun minun 

kirjoittamiani tekstejä luettiin muutaman kerran koko luokalle huonoina esimerkkeinä. Minä istuin korvat 

punaisena ja häpesin. Kun yritin kirjoittaa paremmin, aivoni jumiutuivat ja kirjoituskäteni meni suorastaan 

kramppiin. Sekin yritti suojella minua huonoilta teksteiltä ja häpeän tunteelta.  

Pääsin kirjoituskipsistä eroon vasta noin 15 vuoden kuluttua tiedostamalla sen ja harjoittelemalla 

uudenlaista, spontaania kirjoittamista. Sen avulla kirjoituskipsi hellitti muutamassa viikossa ja siirtyi 

Varjosta aktiivisen Persoonani puolelle. Sen jälkeen olen kirjoitellut asioista ihan mielelläni. Tämä oli 

itselleni konkreettinen esimerkki siitä, että Varjon puolella voi olla lamaantuneena hyvinkin tärkeitä 

taitoja. 

 

Projektio 

Ihmisen mielellä on kyky heijastaa itsensä ulkopuolelle, esimerkiksi toisiin ihmisiin tai joihinkin paikkoihin, 

sellaisia asioita, joihin liittyy negatiivisia kokemuksia ja tunteita. Esimerkiksi kun henkilö pelkää jotakin 

asiaa x tietyssä paikassa, vaikkapa Helsingin asemalla, hän ei yleensä sano ”minä pelkään asiaa x Helsingin 

asemalla”. Ihminen ei halua olla pelkuri omissa tai muiden silmissä. Siksi hän turvautuu projektioon ja 

sanoo: ”Helsingin asema on pelottava paikka”. Eli pelko (negatiivinen tunne) saadaan näin siirrettyä 

itsensä ulkopuolelle. Peittääkseen projektion hän alkaa kerätä todistusaiheistoa paikan eli Helsingin 

aseman, pelottavuudesta.  
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Itsensä kehittämisen yksi keskeinen taito on kyky tunnistaa projektioita, sekä omia että muiden. Niiden 

kautta pääsemme nopeimmin kiinni omiin passivoituneisiin taitoihin, joista Varjomme rakentuu. 

 

Kehittymisen arviointi 

Paras itsensä kehittymisen mittari on muiden ihmisisten meissä herättämien negatiivisten tunteiden 

(suuttumuksen, epäluotettavuuden, pelon, ylimielisyyden,...) määrä, tarkemmin sanottuna niiden 

vähäisyys. Perustelut tällaiselle näkemykselle löytyvät edellä olevasta tekstistä.  
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MINÄ JA TYÖNI -TEORIA  

 

Tämä teoria kuvaa ihmisen ja hänen työnsä välistä tunnesuhdetta, joka voi olla hyvä, huono tai siltä 

väliltä. Sen avulla voimme ymmärtää mm. seuraavia asioita:  

- millaisessa työssä me viihdymme, kehitymme ja jaksamme parhaiten 

- miksi osa ihmisistä stressaantuu ja uupuu työssä Y, mutta ei työssä X 

 

 

Käsitteitä 

Teorian taustalla on muutamia käsitteitä, joista on alla lyhyet määritelmät. 

Taipumus on psyykeen ohjelmoitunut valinta, joka nopeuttaa ajattelua ja tekemistä. Pystymme 

ajattelemaan ja toimimaan myös taipumustemme vastaisesti, mutta se vaatii tietoista harkintaa ja 

päätöstä. Käsien ristiminen aina samalla tavalla on hyvä esimerkki taipumuksesta.  

Taipumusrakenne on lopputulos siitä kun mieli on organisoinut joukon yksittäisiä taipumuksia (valintoja) 

toimivaksi kokonaisuudeksi, jota kutsutaan ajattelutyyliksi.  

Ykkösfunktio on taipumus, joka on saanut taipumusrakenteessa hallitsevan aseman; ajattelua dominoiva 

funktio. Tämä taipumus vaikuttaa voimakkaasti koko persoonaan.  

Persoona muodostuu monien tekijöiden (geenit, ympäristö, taipumusrakenne) yhteisvaikutuksesta. Se on 

itseään puolustava rakennelma, jota on ulkoa päin vaikea muuttaa.  
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Hyvää tunnesuhdetta omaan työhön kuvaa vasemmanpuoleinen tilanne, jossa taipumukset ja työn sisältö 

ovat hyvin samansuuntaiset. Huonoa tunnesuhdetta kuvaa oikeanpuoleinen tilanne, jossa taipumus ja 

työn sisältö ovat kaukana toisistaan.  

 

 

Taipumusrakenne 

Persoonamme yksi keskeinen osatekijä on taipumusrakenne, joka automatisoi ja samalla tehostaa 

ajatteluamme. Sen ”pomona” toimii ajattelumme voimakkain osatekijä, jota MBTI-teoriassa kutsutaan 

dominoivaksi ajattelufunktioksi tai ajattelun ykkösfunktioksi. Voimansa ja vaikutusvaltansa tämä 

taipumusrakenteen osatekijä saa siitä, että ajattelun ohjaa ykkösfunktiolle selvästi enemmän energiaa 

kuin muille ajattelufunktioille.  

 

Taipumusrakenteen alin osatekijä, neljäs funktio, vaikuttaa työpaikalla voimakkaimmin siihen miten 

stressaavaksi jonkun työtehtävän koemme. Tämä johtuu siitä että kokonaisenergiastamme vain pieni 

murto-osa (noin 5 %) suuntautuu tälle heikoimmalle funktiolle. Jos alimmalla rivillä on monia tehtäviä ja 

energiaa käytössä hyvin vähän, ihminen väkisinkin uupuu. 
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Pika-analyysin tunnesuhteesta omaan työhön voi tehdä seuraavasti. 

• Ensimmäisenä listataan nykyiseen työkuvaan kuuluvat tehtävät, ja niistä valitaan 5-10 tärkeintä 

tai eniten aikaa vievät tehtävät. Ne numeroidaan. 

• Tehtävät sijoitetaan yllä näkyvään matriisiin, Jossa x-akselina on työtehtäviin liittyvä osaaminen 

(neljä eri tasoa) ja y-akselina työtehtäviin liittyvä innostavuus. 

 

Yleiskuva tunnesuhteesta nykyiseen työhön näkyy yhdellä silmäyksellä, katsomalla… 

• Miten paljon ylärivillä on (innostavia) tehtäviä? Jos niitä ei ole yhtään, nykyinen työsi ei aktivoi 

(hyödynnä) sinun parhaita taipumuksiasi. 

• Miten paljon tehtäviä löytyy alimmalta riviltä? Jos sieltä löytyy useampia, sinun kannattaisi harkita 

uudenlaisen työn etsimistä.  

 

M&T-teorian perushypoteesit  

Jokaisella meistä on innostavia ja vähemmän innostavia asioita ja työtehtäviä. Henkilöä A innostaa asia 

tai tehtävä X, mutta henkilö B saattaa kokea saman asian tylsänä tai suorastaan stressaavana eli 

työmotivaatiomme on hyvin valikoiva.  

Motivaatioiden erilaisuuden taustalla on yksilöllinen taipumusrakenne, joka vaikuttaa siihen millaista 

energiaa meillä on ja kuinka paljon. Ajattelutyylimme ja tätä kautta myös energiapalettimme pysyy hyvin 

samanlaisena läpi elämämme.  

MTA-matriisin Innostavien ja Motivoivien työtehtävien riville sijoittuu tehtäviä, joissa ihminen voi käyttää 

ajattelunsa kahta vahvinta osatekijää eli ykkös- ja kakkosfunktiota. Vastaavasti MTA-matriisin kahdelle 

alimmalle riville sijoittuvat tehtävät jotka vaativat ajattelun kahta heikointa osatekijäämme eli kolmatta 

ja neljättä funktiota.  
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HUONOT AUTOKUSKIT? 

 

Joitakin vuosia sitten TV:n pääuutisissa kerrottiin tutkimuksesta, jossa oli haastateltu autoilijoita. Yksi 

kysymyksistä kuului: Oletko autokuskina keskitasoa parempi, keskitasoa vai keskitasoa huonompi? 

Tutkimuksen mukaan keskitasoa parempia autokuskeja oli yli 70 % ja keskitasoa huonompia ei laisinkaan. 

Jutun lopussa paljastan, missä huonot autokuskit piileksivät.  

Amerikkalainen ajattelutyylien tutkija tri Henry L. Thomson esittää kirjassaan (Jung´s Functions and 

Attitudes), että ihmisillä on neljä erityyppistä muistia, joista yksi toimii erinomaisesti, yksi hyvin, yksi 

melko huonosti ja yksi pätkii jatkuvasti. Eli jokaisella meistä on Thomsonin mukaan sekä hyvä että huono 

muisti, riippuen siitä, millaisten asioiden muistamisesta on kyse. Autolla ajamiseen tulee ongelmia, jos 

siinä tarpeellisin muisti pätkii.  

 

Ajattelu ja muisti 

Carl Jungin mukaan ajattelumme rakentuu informaation hankkimisesta (ja tallentamisesta) ja 

johtopäätösten tekemisestä (ja tallentamisesta). Hänen teoriansa mukaan informaatiota on kahta 
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päätyyppiä: aisteilla havaittavaa (S=Sensing) ja kuviteltua (N=iNtuition). Myös johtopäätöksiä teemme 

kahdella erilaisella tavalla: loogisesti päättelemällä (T = Thinking) ja asioita arvottamalla (F = Feeling). 

Näitä ajattelun neljää osatekijää Jung nimitti ajattelun funktioiksi. 

 

Ajattelufunktioiden rakenne 

Jokaisessa neljässä ajattelun funktioissa (S, N, T, F) on kaksi osaa:  

• osa, joka suuntautuu ulkoiseen maailmaan, on luonteeltaan aisti, jonka tehtävänä on hankkia 

tuoretta tietoa ulkoisesta maailmasta 

• osa, joka suuntautuu sisäiseen maailmaan, on luonteeltaan muisti, joka päivittyy jatkuvasti 

uudella informaatiolla (havainnoilla, kokemuksilla, johtopäätöksillä) 

Ajattelun funktiot eivät ole tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, vaan niillä on sisäinen 

arvojärjestys, joka pysyy samana läpi elämämme. Terveitä ajattelutyylejä on Jungin mallissa 16 erilaista. 

Ne merkataan nelikirjaimisinä tunnuksina, tyyliin ESTJ. 

 

Ongelmana eksyminen 

Itselleni erityisiä vaikeuksia tuottaa johonkin uuteen paikkaan autolla ajaminen. Tästä syystä joudun 

käyttämään navigaattoria lähes joka paikassa.  

Oma ajattelutyylini on INTJ, jonka funktioiden voimakkuusjärjestys näkyy alla. Pienet kirjaimet (i ja e) 

funktioiden tunnusten perässä kertovat funktioiden pääsuunnan: i=introvertti (sisäänpäin) ja 

e=ekstrovertti (ulospäin). Luonnesarake kertoo, millaisen informaation käsittelyyn kukin ajattelufunktio 

on erikoistunut.  

Funktiot  järjestys luonne  voimakkuus % 

Ykkösfunktio  Ni oivallukset  50  

Kakkosfunktio  Te suunnitelmat  30 

Kolmosfunktio  Fi arvot  15 

Nelosfunktio  Se aistihavainnot  5 

   Yht.  100 
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MBTI-malliin riittävän hyvin perehtynyt henkilö näkee yllä olevasta erittelystä syyt vaikeuksiini suunnistaa 

liikenteessä. 

• Tehokkain informaatiofunktioni N suuntautuu sisäiseen maailmaan, joten siitä ei ole ulkoisessa 

maailmassa toimittaessa (autolla ajattaessa) juurikaan hyötyä. 

• Suunnistamisen kannalta tärkein, yksityiskohtia ulkoisessa maailmassa havaitseva, 

ajattelufunktioni ekstrovertti S, on teholtaan äärimmäisen heikko (5/100). 

 

Heikoimman ajattelufunktion (Se) ylirasittaminen laukaisee helposti elimistössä stressireaktion, jonka 

seurauksena joku toiminta muuttuu kuluttavaksi ja ahdistavaksi.  

Yksi konkreettinen esimerkki ulkoisen havaintokykyni (Se) heikkoudesta on nopeusrajoitusmerkkien 

huono huomaaminen. Vaimonikin on hoksannut sen ja toimii ajaessani apunavigaattorina: 

”Kuusikymmentä, kiitos”.  

 

Vaimoni varjossa 

Ihan hävettää myöntää, että vaimoni on selvästi parempi autokuski kuin minä, joka kuulun ns. huonojen 

autokuskien harvalukuiseen joukkoon (Olen tosin ajanut, varovaisella tyylilläni, yli 50 vuotta ilman 

ainuttakaan kolaria). Kun ajamme esimerkiksi kesämökillemme, jonne on matkaa noin 250 kilometriä, 

vaimoni muistaa kaikkien valvontakameroiden (joita on yli 20 kappaletta) paikat (minä vain muutaman). 

En osaa selittää eroa muuten kuin hänen ajattelutyylinsä (ESFP) paremmalla sopivuudella autolla 

ajamiseen.  

Funktiot  järjestys luonne  voimakkuus % 

Ykkösfunktio  Se aistihavainnot  50  

Kakkosfunktio  Fi arvot  30 

Kolmosfunktio  Te suunnitelma  15 

Nelosfunktio  Ni oivallukset  5 

    Yht. 100 

ESFP:n parempi sopivuus autolla ajamiseen INTJ-tyyppiin verrattuna selittyy ainakin huomattavasti 

voimakkaammasta Se-funktiosta. Sen teho on ESFP:llä kymmenen kertaa parempi (50/5=10) INTJ:llä.   
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Missä ovat muut huonot autokuskit? 

Jutun alussa viittasin tutkimukseen, jossa yli 70 % vastaajista uskoi kuuluvansa keskiarvoa parempiin 

autokuskeihin. Miten tämä voidaan selittää? Yksi psykologi kuvasi ratkaisun seuraavasti.  

Kun ihmiselle esitetään kysymys oletko sinä hyvä jossakin asiassa, tässä tapauksessa autolla ajamisessa, 

hän ensimmäisenä muodostaa mielessään hyvyyden kriteerin tai kriteerit. Alitajuisesti ihminen valitsee 

arvion pääkriteeriksi itselle edullisen asian esimerkiksi ajovuosien määrän, kolarien määrän, miten monet 

sakot hän on saanut, kuinka nopeasti hän uskaltaa ajaa, onko hän joskus ajanut kilpaa, miten hyvä auto 

hänellä on, jne. Lähes jokainen löytää itselleen kriteerin, joka oikeuttaa hänet keskiarvon paremmalle 

puolelle.  

Lukija on varmaankin huomannut, että olen itse valinnut hyvän autokuskin kriteereiksi perille löytämisen 

ja nopeusrajoitusmerkkien huomaamisen ja noudattamisen. Itse yletän keskiarvoon vain navigaattorin 

suosiollisella avustuksella. Eli kun taipumukset ovat heikot, otetaan tekniikka avuksi.  
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AITOUS – KEHITYKSEN NÄKYMÄTÖN JARRU 

 

Aitous tarkoittaa tavaroista puhuttaessa alkuperäistä. Sen vastakohta on jäljitelmä, kopio. Myös ihmisistä 

käytetään samaa sanaa, mutta sillä tarkoitetaan hieman eri asiaa, lähinnä omaperäisyyttä ja 

teeskentelemättömyyttä. Kylähullu on eräänlainen aitouden symboli.  

 

Aitous on lasten ominaisuus 

Ihmiset ovat aidoimmillaan heti syntymänsä jälkeen. Muutaman vuoden iässä he alkavat omatoimisesti 

kontrolloida omaa käyttäytymistään sopeutuakseen ympäröivään yhteiskuntaan. Samalla aitous vähenee. 

Aitouden tilalle nousee persoonallisia taipumuksia, jotka ovat eräänlaisia aitouden yksilöllisiä jatkeita. 
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Jokainen ihminen on siis pienenä lapsena aito, mutta viimeistään kouluun mennessä aivoihimme on 

muodostunut uudenlaisia kerroksia, jotka edesauttavat meitä selviytymään yhä mutkikkaammassa 

maailmassa. Jos haluamme löytää ihmisiä jotka ovat säilyttäneet lapsenomaisen aitouden vielä yli 20-

vuotiaina, kannattaa mennä vierailemaan johonkin kehitysvammaisten asuntolaan. Niistä löytyvät 

kaikkein aidoimmat eli vähiten teeskentelevät ihmiset.  

Aitous, omien tarpeiden ja tunteiden avoin ja kontrolloimaton ilmaisu, on siis normaalin luonteen 

kehittymisen ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa persoonamme kehittyvät eri suuntiin. Luontaiset 

taipumukset ja ympäristön arvot ohjaavat eniten tämän vaiheen kehittymistä. 

Jotkut ihmiset jäävät pitkäksi aikaa kiinni luonteen kehittymisen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa aitous 

on hallitseva piirre. Alla on omakohtainen esimerkki siitä.  

 

Esimerkki negatiivisesta aitoudesta 

Eräässä tiimivalmennuksessa keskeiseksi ongelmaksi nousi kahden tiimin jäsenen jatkuva ”taistelu”. Olen 

antanut taisteleville henkilöille nimet Aino ja Bertta. Kuvio oli yksinkertaistettuna sellainen, että Aino 

jatkuvasti morkkasi Berttaa ja Bertta puhui pahaa Ainosta selän takana. Tiimin vetäjä oli yrittänyt 

kaikkensa konfliktin ratkaisemiseksi.  

Kun kysyin Ainolta miksi hän morkkasi Berttaa, hän vastasi että tilanne on juuri päinvastoin eli että Bertta 

morkkaa häntä selän takana. ”Itse ilmaisen asiat suoraan ja Bertta ei kestä sitä.” Kysyin: ”Onko sinun 

tapasi mustamaalata Berttaa jotenkin sallitumpaa kuin Bertan tapa mustamaalata sinua selän takana?” 

Vastaus tuli heti: ”Ehdottomasti on, koska minä olen aito, ja hän ei ole.” Vastauksesta oli helppo päätellä 

hänen uskomuksensa, että suoraan sanominen on aitoa ja selän takana puhuminen ei ollut.  

Mietittyäni hetken Ainon yllättävää vastausta, kysyin häneltä ”Kumpi on sinun mielestäsi parempi 

ihminen: kiusaaja vai selän takana puhuja?”. Aino meni hiljaiseksi. Sitten hän totesi: ”Ei sillä ole väliä. 

Tärkeintä on olla aito.” 

Jatkoin kyselyä: ”Kuka määrittelee mikä on aitoa ja mikä ei?” Aino meni jälleen hämilleen. Jatkoin: 

”Haluatko, että kysymme muilta tiimin jäseniltä kokevatko he sinut aidoksi?”. Aino ei vastannut mitään. 

Tein ehdottamani kyselykierroksen. Se paljasti että Aino oli todellinen työpaikkakiusaaja, joka oli ottanut 

Bertan nyt maalikseen. Aino veti muiden kertoman mukaan jatkuvasti esille mantransa: ”Tärkeintä on olla 

aito”. 
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Kuulin jälkeenpäin, että Aino oli lopettanut Bertan morkkaamisen ja omasta aitoudestaan puhumisen. Itse 

tulkitsin tällaisen muutoksen niin, että Ainolla oli ollut jonkinlainen henkinen tunnekiinnike lapsuuteen. 

Sitä hän ei ollut saanut omin voimin poikki. Joka tapauksessa Ainossa oli tapahtunut positiivinen muutos, 

kun hän pääsi ”aitoudestaan” eroon.  

 

Aitous ja teeskentely 

Olen tavannut valmentajaurani aikana monia ihmisiä, jotka ihailevat aitoutta ja tuomitsevat teeskentelyn. 

Tällainen vaikeuttaa ihmisenä kehittymistä, koska hyvien toimintamallien teeskentely on tehokkain tapa 

oppia näitä hyviä toimintamalleja. Vain aitouden vaatimus voi estää tämän metodin käyttämisen. 

Olkoon käytännön esimerkkinä huono kuuntelutaito. Se voidaan kuitata sanomalla: ”Olen ekstrovertti. 

Siksi puhun niin paljon ja usein muiden päälle. En voi sille mitään”. Huonon toimintamallin aitona tai 

taipumuksena pitäminen edesauttaa huonon toimintamallin jatkumista.  

Toinen vaihtoehto huonolla kuuntelijalla on ryhtyä teeskentelemään hyvää kuuntelijaa. Se ei tunnu alussa 

kovinkaan aidolta, mutta johtaa vääjäämättä kuuntelutaidon parantumiseen, koska kaikki taidot syntyvät 

vain riittävän harjoittelun kautta. 

”Toinen vaihtoehto huonolla kuuntelijalla on 

ryhtyä teeskentelemään hyvää kuuntelijaa.” 

 

Esiintymistaidon kehittäminen 

Itselläni on konkreettinen kokemus tämän menetelmän käyttämisestä oman esiintymistaidon 

kehittämisessä. Lähtölaukauksena ”projektille” oli eräässä sisäisessä koulutuksessa saamani palaute, 

jonka mukaan olin koko koulutuksen selvästi huonoin esiintyjä ja kovin jännittäjä. Minulla oli kaksi 

mahdollisuutta: joko alkaa karttaa esiintymisiä tai ryhtyä harjoittelemaan niitä.  

Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon, siis harjoittelun. Aloin tarkkailla hyviä esiintyjiä: miten he toimivat. 

Tajusin, että omassa tyylissäni oli aivan liian paljon faktaa ja liian vähän tunnetta. Ainut tunne, jota oli 

riittämiin, oli jännitys. Huomasin myös että tarinat ja hyvät kiteytykset purivat kuulijoihin. Aloin myös 
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harjoitella esiintymistä peilin edessä. Alussa se tuntui tavattoman teennäiseltä, suorastaan hävettävältä. 

Onneksi minulla ei ollut aitoussyndroomaa.  

Toinen luentoni onnistui ensimmäistä huomattavasti paremmin. Jännitin hieman vähemmän ja kertomani 

tarina sai jopa positiivista palautetta. Noin vuoden ahkeralla harjoittelulla minusta kehittyi työpaikkamme 

suosituin luennoija. Jopa yrityksemme (Ovako Steel) johto pyysi minua esiintyjäksi sisäisiin 

koulutusohjelmiinsa. Muutan vuoden kuluttua olin vakioesiintyjä useissa arvostetuissa avoimissa 

koulutusohjelmissa (LIFIM, Insko, JTO, Aalto JOKO, Kaupungin johtajien koulutus,…). 90-luvun puolessa 

välissä Kaupunkiliitto (siihen aikaan valtakunnan suurin kouluttaja) valitsi minut vuoden kouluttajaksi.  

Näin jälkeenpäin ajatellen ratkaisevin tekijä huimassa kehityksessäni oli se, että aloin matkia hyviä 

esiintyjiä ja rakensin itselleni esiintymisestä eräänlaisen roolin, jonka sisällöksi otin kolme luontaista 

vahvuuttani: taito luoda tarinoita (N), hyvät teoriakiteytykset (T) ja luontainen kykyni innostua (F).  
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TISKIKONESYNDROOMA 

 

Olen tunnistanut itsessäni pakkomielteen, jolle olen antanut nimen Tiskikonesyndrooma. Lyhennän tässä 

nimen muotoon TK-syndrooma. Sen keskeiset oireet ovat: 

• pakottava tarve laittaa likaiset astiat) suoraan tiskikoneeseen, ei tiskipöydän pesualtaaseen. 

• tarve asetella likaiset astiat koneessa tiettyyn järjestykseen, jotta koneeseen mahtuisi 

mahdollisimman paljon tiskejä ja että ne on pesun jälkeen helppo laittaa hyllyihin 

• tarve panna peseytyneet astiat heti hyllyihin kun ne ovat kuivuneet  

• tuntea suoranaista ylemmyyttä kun näkee aviopuolisonsa toimivan ihan eri tavalla 

 

Olen tunnistanut näissä ”tutkimuksissani” toisenkin pakkomielteen, joka liittyy tiskikoneeseen. Se on 

vaimoni tapa hoitaa samaa hommaa. Kutsun sitä Tiskikonefobiaksi. Lyhennän tässä nimen muotoon TK-

fobia. Sen keskeisiä oireita ovat seuraavat: 

• henkilö karttaa kosketuksia tiskikoneen kanssa 

• henkilö kerää likaiset astiat tiskikoneen vieressä olevaan tiskialtaaseen ja toivoo, että joku 

näkymätön voima siirtäisi ne tiskikoneeseen 

• jos näkymätön voima ei ole paikalla ja tiskiallas täynnä astioita, henkilö sulloo astiat 

tiskikoneeseen ihan satunnaisessa järjestyksessä 

• sen jälkeen hän toivoo että näkymätön voima purkaisi tiskikoneen sisällön asiakaappeihin 
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Molemmat pakkomielteet ovat siitä ovelia, että ne voi tunnistaa vain siinä tapauksessa, että perheessä on 

kummankin pakkomielteen edustaja.  

• Jos kumpikin aviopuoliso kärsii TK-syndroomasta he pitävät pakkomiellettään normaalina 

toimintana ja molemmat kilvan hyörivät tiskikoneen kimpussa, kilpailleen siitä kumpi ehtii laittaa 

enemmän asioista koneeseen ja kumpi ehtii purkaa niitä enemmän pois.  

• Jos kumpikin aviopuoliso kärsii TK-fobiasta, molemmat keräävät likaiset astiat tiskialtaisiin ja 

tiskipöydälle. Samalla he kurkkivat ovelta tai kulmiensa alta olisiko toisen osapuolen hermo 

pettänyt ja siirtänyt likaiset astiat tiskikoneeseen.  

• Jos toinen osapuoli kärsii TK-syndroomasta ja toinen taas TK-fobiasta, kuten tilanne meidän 

kohdalla on, tilanne on kohtalaisen siedettävä, koska siirrot koneeseen ja sieltä ulos, tulevat 

hoidetuksi. Pientä nurinaa kuuluu vain TK-syndroomasta kärsivän suunnasta: ”Miksi tiskiallas on 

taas täynnä tavaraa, vaikka hetki sitten laitoin kaikki tiskikoneeseen?”  

 

Kysymys on tietysti ihmisten erilaisuudesta. Tätä on todella vaikea laittaa lapsena opittujen mallien 

piikkiin koska meillä kummallakaan ei ollut lapsuuden kodissa tiskikonetta. Eli selitystä kannattaa hakea 

taipumusmalleista.  

Yhden selityksen näille kahdelle erilaiselle toimintamallille tarjoaa MBTI-teorian taipumuspari J / P, jotka 

kuvaavat kahta erilaista elämäntyyliä: järjestelmällistä (J) ja spontaania (P). 

• J-taipumuksen omaaville on tunnusomaista se, että kaikilla tavaroilla on oma paikka, jonne 

tavarat palautetaan käytön jälkeen.  

• P-taipumuksen omaaville on taas tunnusomaista, että tavara laitetaan käytön jälkeen lähimpään 

vapaaseen paikkaan. Näin tavaroiden paikat ovat jatkuvasti pienessä liikkeessä.  

 

J-tyyppinä astioiden puhdistamisen logiikka toimii minun kohdallani seuraavalla tavalla:  

• Jokaisella astialla on oma paikkana jossakin kaapissa tai hyllyssä eli J-tyypeillä tavaroissa on 

paikkainformaatio. J-ihminen pyrkii palauttamaan astiat käytön (ja pesun) jälkeen entisiin 

paikkoihin. Sieltä astia taas löytyy kun tarvitaan.  

• Säilytyspaikan lisäksi pestävillä tavaroilla on oma pesupaikkansa tiskikoneessa. Muita paikkoja ei 

tarvitse. Esimerkiksi tiskiallas ei kuulu J-ihmisen ”maailmankuvaan”. Sitä tarvitaan vaan erityisen 

suurien astioiden pesemiseen.  

 

Vaimollani, joka on P-tyyppi, näyttäisi olevan päässä hyvin erilainen ohjauskuva. Huomaan sen kun olen 

ollut poissa kotoa vaikka viikon. Monet astiat ovat vaihtaneet hyllyissä paikkaa.  
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• Kun vaimolla ei ole P-tyyppinä tavaroilla vakiopaikkaa tiskikoneessa ja hyllyissä, hän laittaa likaiset 

astiat ”odotuspisteeseen”, joka on lähinnä tiskiallas. Silloin ei tarvitse tehdä päätöstä mihin 

kohtaan tiskikonetta mikin astia laitetaan.  

• Tiskiallas on vaimolla monen muunkin keittiöprosessin, esimerkiksi kukkien hoidon, ruuanlaiton, 

siivouksen, odotuspiste eli tiskiallas alkaa muistuttaa, varsinkin ruuanlaiton jälkeen kaatopaikkaa. 

Kun itse laitan ruokaa, mikä tapahtuu melko harvoin, juuri mitään ei jää tiskialtaaseen tai 

apupöydille. 

• Kun vaimoni täyttää tiskikoneen, tavarat ovat hyvin satunnaisessa järjestyksessä ja sen sisältöä on 

pesun jälkeen vaikea purkaa. 

 

”Tiskiallas on vaimolla monen muunkin keittiöprosessin, 

esimerkiksi kukkien hoidon, ruuanlaiton, siivouksen, 

odotuspiste eli tiskiallas alkaa muistuttaa, varsinkin 

ruuanlaiton jälkeen kaatopaikkaa.” 

 

 

Miten tällaisessa tilanteessa kannattaisi toimia? 

Olen yrittänyt monenlaisia keinoja:  

pyytää häntä laittamaan likaiset asiat suoraan koneeseen, perunan kuoret ja muovipakkaukset suoraan 

roskapussiin, ylimääräiset ruokatarvikkeet jääkaappiin, jne. Tällainen neuvominen johtaa helposti 

vastahyökkäykseen, joka aiheuttaa aikaisempaa suuremman ongelman. 

• opetella sietämään vaimoni luontaista P-tyyliä ja olla pelkästään tyytyväinen roolistani perheen 

”järjestysmiehenä” 

• opetella suhtautumaan asiaan huumorilla ja kiinnittämällä enemmän huomiota hänen 

vahvuuksiinsa (erinomainen ruuanlaittaja, hyvä huumorintaju, jne.) 

 

Nyt huomaan käyttäväni yhtä uutta keinoa: kirjoittaa asiasta opettavainen tarina ja julkaista se jossakin.  

Ehkä se auttaisi joitakin muitakin ymmärtämään ja sietämään toistensa erilaisuutta? 

 


