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“Rakkaudellinen hetki”



Tilanne sillalla

(Arie de Geus: The Living 
Company)



Bad Romance
1. Jonkun väärän tyypin kanssa, esim. 

pinnallisesti viehätysvoimaisen, 
kaksinaamaisen,  narsistisen
psykopaatin kanssa, joka saattaa olla 
karismaattinen, varakas, arvostettu, 
taitava sosiaalisesti ja samalla
empatiakyvytön



Psykopatian ominaispiirteitä
R.D. Hare et al 1990 The Revised Psychopathy Checklist

1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima
2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto
3. Stimulaation tarve ja taipumus 

ikävystymiseen
4. Patologinen valehtelu
5. Petkuttaminen ja manipulointi
6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen 

puuttuminen
7. Tunteiden pinnallisuus
8. Kovuus ja tunteettomuus, empatian 

puuttuminen



Bad Romance

2. Jonkin ominaispiirteesi, tottumuksesi, 
ratkaisustrategiasi tai mentaalimallisi
kanssa, joka ei kestä kriittistä
tarkastelua erityisesti kerääntyvien
yhteisvaikutusten ja 
systeemivaikutusten näkökulmasta





Tonight’s entertainment



Hans Zimmer 
on composing film music

(Masterclass-sarja)



Bad Romance
3. Rahan, maineen, vallan, ulkoisen

aseman tai erityisen
ihmisyysiloittelun kanssa



Bad Romance
3. Rahan, maineen, vallan, ulkoisen

aseman tai erityisen
ihmisyysiloittelun kanssa

4. Jonkin elämänmuodon kanssa



“Et ensisijaisesti nautiskele
itsesi kanssa,
vaan kasvat”

E. Saarinen transition period
1982 - 1984



Et ensisijaisesti nautiskele
(edes omissa

uhrikokemuksissasi), vaan
kasvat – suhteessa toisiin

ihmisiin, elämän
kokonaisuuteen



Ratkaisevat mikrokäytöksen
kategoriat dynaamisuuden

näkökulmasta?

Toiset ihmiset ja tekijät, vasta- ja
heijastusvaikutukset, viiveet, 

takaisinkytkennät huomoiden



Coan & Gottman 2007 The Specific Affect Coding
System (SPAFF)





Predicting Divorce among Newlyweds from the First Three Minutes of a 
Marital Conflict Discussion Carrère & Gottman 1999

Specific Affect Coding System (SPAFF)

Ilo +4
Huumori +4
Kiintymys +4
Vahvistaminen 
(validation) +4
Kiinnostus +2

Neutraali +0.1

Halveksunta -4
Inho -3
Defensiivisyys -2
Riitaisuus (belligerence) -2
Kivikasvoisuus -2
Dominointi -1
Suuttumus (anger) -1
Mariseminen (whining)   -1
Surullisuus (sadness)       -1
Kireys/pelko (tension/fear) 0
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Ratkaisevat mikrokäytöksen
kategoriat dynaamisuuden

näkökulmasta?

Toiset, vastavaikutukset, viiveet, 
takaisinkytkennät huomoiden
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“I’m doing everything 
that I can, working with 
experts, really studying 
the statistics to figure 
out a way we can make 
it cool or normal to be 
kind and loving.”

Lady Gaga Time 
magazine, 11.3.2012



Bill (Kill Bill) filosofia
Kill Bill ending / The Script

1. Essentialismi. Fixed mindset. Eli aseta
oma olemuksesi muuttumattomaksi
vakioksi, josta teot seuraavat
välttämättömyden pakosta

“I’m a murdering bastard. … and there are 
consequences to breaking the heart of a 
murdering bastard.”

http://www.youtube.com/watch?v=jKXg2eMaNXU
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/k/kill-bill-volume-2-script-transcript.html


Bill (Kill Bill) filosofia

2. Ihmettele toisten reaktioita omiin
tekemisiisi, älä kyseenalaista omia
tekemisiäsi edes jälkikäteen

“Was my reaction really that surprising?”



Bill (Kill Bill) filosofia
3. Sääli itseäsi uhrina

“And for the record … letting somebody 
think somebody they love is dead when 
they’re not… is quite cruel”



Bill (Kill Bill) filosofia
4. Syyllistä toista omista teoistasi

“Not only were you not dead. You were 
getting married to some fucking jerk. And 
you’re pregnant.”



Bill (Kill Bill) filosofia
5. Älä varsinaisesti kadu mitään

“I overreacted.”
5. Älä paneudu toisen tilanteeseen

äläkä pyri ymmärtämään hänen
näkökulmaansa

6. Älä avaudu toista kohti
7. Keskity itseesi “How do I look?”.



Paha saa palkkansa, mutta
rakkaudellisuus, eli anti-Bill-filosofia, 

on avaindraiveri tälle ladylle

Uma Thurman “The Bride” alias Black Mamba, Beatrix Kiddo, 
Quentin Tarantino: Kill Bill



Rakkaudellisuuden taitepiste



Ketonen



Always Remember Us This Way


