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Muistele onnistumisia!

• Mieti siis tilannetta, jossa olet 
onnistunut tällä viikolla.  

• Mikä siinä oli todellakin parasta?  

• Tilanne voi olla työ- tai 
opiskelukokemus tai harrastuksissa/
ystävyyssuhteissa tapahtunut asia. 

• Kerro onnistumisesta toisille. 

• Onnistumisen kokemuksesta 
kertominen auttaa toisia liittymään 
hyvään hetkeesi.





NEGATIVES

SHOUT!
positives whisper



PLEASE DO NOT FEED anger, 

envy, jealousy, greed, 

arrogance, self-pity, guilt, 

resentment, inferiority, lies, 

false pride, superiority, and ego. 





Myönteisiä tunteita

Ilo 
Kiitollisuus 
Tyyneys 
Inspiroituminen 
Toiveikkuus 

Ylpeys 
Kunnioitus 
Huvittuneisuus 
Kiinnostus 
Rakkaus





Kolmena askeleena 

Huomaaminen Motivaatio Toiminta

copassion.fi • Pessi, A. B., Seppänen, A. M., Spännäri, J., 
Grönlund, H., Martela, F., & Paakkanen, M. (2022). 

Myötäinto

http://copassion.fi


Myötäinto

• toisen ilon ja innostuksen huomaamisesta (tietoisuus, havahtuminen) 

• halusta tahtoa ja tehdä toiselle hyvää (asenne) 

• teoista, joilla vastataan toisen iloon, onnistumiseen ja innostukseen (toiminta) 

•  myötäinto on kaikkien ja kaikenlaisten yhteisöjen voimavarojen ydintä

Pessi et al., 2016; 2017, 2022. Copassion- tutkimushanke; Lilius et al. (2011) Understanding Compassion Capability; Lilius et al. (2008) The Contours and Consequences of Compassion at Work; Dutton et al. (2014) Compassion at work 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0018726710396250
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.508
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091221


Pessi & Co, Copassion- hanke, 2018. 

Antajana 
Vastaan- 
ottajana 

Sivusta- 
katsojana

Minulta 
itselleni



”Meille kaikille on tuttua, miten puhkeamme 
kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee 
meissä hyvää ja osaa houkutella esiin 
parhaan meistä.  

Ja tiedämme, miten kuihdumme sellaisen  

Ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä 
vikoja.”  

Desmond Tutu





Myönteinen 
kehä







Huomaa hyvä rakentuu seuraavasti

Vahvuusmieli  

Kiinnität aktiivisesti 
huomiota myönteiseen 
toimintaan.

Vahvuuskieli  

Huomioit käytetyt 
vahvuudet ja sanallistat 
ne kannustavaksi 
palautteeksi. 

Vahvuusdokumentointi 

Tallennettujen 
havaintojen avulla luot 
onnistumisen historiaa.

1. 2. 3.



MINULLA 
ON 
UNELMA!



 Esa Saarinen: 

Tiedosta yhdessä olemisen 
mahdollisuudet ja luo maagista nostetta.  

Unohda pintapuutteet.  

Muista toista ihmistä vahvistavan katseen 
voima, ja muista itsesi sellaisena kuin olit 
tuon arvostavan katseen alla.  

Äläkä koskaan unohda hurmaantumisen 
taitoa!



HYVÄÄ SAA KYLVÄÄ 
KUKKURAMITOILLA 

YMPÄRISTÖÖN. 
ELÄMÄ TASAA KYLLÄ 

YLIMÄÄRÄISET.

Hyvää saa kylvää 
kukkuramitoilla ympäristöön. 

Elämä tasaa kyllä 
ylimääräiset.


