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Olemme 
samanlaisia ja 
erilaisia - ja 
kaikki yhtä 
arvokkaita



Mitä jokainen meistä
haluaa ja tarvitsee

kiinnostus

reiluus

arvostus

ymmärrys

= yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden 

tarpeetmerkitys

edistyminen

hallinta



Muutos tuo tunteet työpaikalle



Aivojen vaaratutka -
mantelitumake

Kuvalähde: Kirkko ja kaupunki



Erilaisuus ja eritahtisuus –
miten muutamme ne yhteisön 
voimaksi?



Mitä esihenkilö voi 
tehdä?

• katse kiekkoon eli perustehtävään
• näytä esimerkkiä
• tunne ihmisesi
• ole läsnä, kuuntele
• järjestä säännöllisiä 
keskustelutuokioita, vaikkei 
vastauksia olisikaan
• vaali hyvää, kiitä, osoita arvostusta
• puutu pulmiin
• kannusta toiveikkuuteen

= tee normaalia hyvää työtä



Asiat, joihin 
voin vaikuttaa 
ja jotka voin 
päättää.

Asiat, joihin 
voin vaikuttaa.

Asiat, joihin en 
voi vaikuttaa.



Esihenkilö/lähijohtaja itse muutoksen keskellä
– muista säiliötehtävä



Entä jos huoliastia 
läikkyy yli?

• Lepo, liike, luonto, läheiset = 4 
elintärkeää L:ää
• Kokeile kiitollisuuspäiväkirjaa. 
Moni asia on kuitenkin hyvinkin. 
Mitä ne ovatkaan Sinun elämässäsi?
• Kokeile huolivarttia eli kirjoita 
vartin ajan huolia 
tajunnanvirranomaisesti paperille. 
Yksi huolivartti päivässä riittää.
• "Done is good." Riittävän hyvä on 
riittävän hyvää.
• Hymy, hartiat, hengitys ☺



Optimismi on onnistuneen
muutoksen edellytys.



Muokattu
lähteestä
Resilience 
Alliance 2009Resilienssi

eli kriisinkestävyys (Kielikellon suositus)

1. Optimismi – asiat järjestyvät 
2. Hyvä itsetunto – tiedän, mitä osaan
3. Fokusointi – tiedän, mikä on tärkeää
4. Sinnikkyys – saan asioita aikaan
5. Sosiaalinen joustavuus – saan ja annan apua
6. Ajattelun joustavuus – haastan olettamuksiani
7. Riskinotto – minä uskallan



Se, mihin näytät valoa, 
kasvaa. 



Mikä on Sinun supervoimasi muutoksessa?



Pitäkää itsestänne 
ja toisistanne 

huolta
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