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Miten	olla	parhaimmillaan?
Mieti	hetki	itseksesi,	miten	pystyisit	
olemaan	tänään	tässä	työpajassa	
osallistujana	parhaimmillasi?	Miten	sinun	
kannattaa	olla	ja	suhtautua	itseesi,	toisiin	ja	
tähän	työskentelyyn,	jotta	olisit	”the best
possible self”	tässä	työpajassa?

Jakakaa	ajatuksia	parhaimmillaan	olosta	
kolmen	hengen	ryhmissä

Yhteistä	jakamista



Mitä	tänään?
• Orientaatio
• Itsensä	johtamisen	käytänteet	ja	

kysymykset	- välitehtäväkeskustelua
• Artikkelin	herättämät	ajatukset
• Itsensä	johtaminen	– mitä,	miksi,	miten?
• Kurssin	suorittaminen	- kertausta
• Välitehtävä
• Reflektio



Prosessi	– ensimmäinen	kurssi	(3	op)
• Ennakkotehtävä
• Aloitustyöpaja 30.1.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)

Vaihtoehtoinen	aloitustyöpaja	4.2.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)
• Välitehtävä	I	ja	ensimmäinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Toinen	työpaja	– Itsensä	johtaminen	ja	voimavarat	20.2.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6
• Välitehtävä	II	ja	toinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Kolmas	työpaja	– Tiimin	johtaminen	ja	johtajuuden	kontekstuaalisuus 14.3.	klo	9-

12	(TUAS	talo,	TU5)
• Välitehtävä	III	ja	kolmas	vertaisryhmäkeskustelu
• Päätöstyöpaja 9.4.	klo	9-12	(TUAS	talo,	TU5)
• Yhteenveto	ja	reflektioessee,	DL	30.4.
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Itsensä	johtamisen	käytänteet	ja	kysymykset	
Muodostetaan	kolmen	hengen	
ryhmät	siten,	että	kaikki	ovat	eri	
vertaisryhmistä
Keskustelkaa	välitehtävän	pohjalta	
millaisia	käytänteitä	ja	kysymyksiä	
teillä	on	liittyen
a) Omaan	ajankäyttöön	ja	

priorisointiin?
b) Fokuksen	säilyttämiseen?
c) Jaksamisen	ylläpitoon?
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Seven habits of	highly effective people (Covey
2004)	

Muodostetaan	uudet	kolmen	
hengen	ryhmät	edelleen	siten,	että	
ryhmässä	kukaan	ei	ole	samasta	
vertaisryhmästä

Keskustelkaa	Coveyn (2004)	tekstin	
herättämistä	ajatuksista	– Millaisia	
oivalluksia	syntyi?	Mikä	tuntui	
vieraalta?
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Tauko	(10	min)
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Itsensä	johtaminen	
–mitä,	miksi,	miten?
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What dowemanagewhenwemanage
ourselves?
Our actions and	behaviors - something we do alone
• what,	when,	how,	how much,	how long,	why?
Our interactions and	behaviors – something we do with others
• with whom,	in	what issues,	how,	how long,	how much,	why?
• depends also on	the context and	the other parties and	their behaviours,	intentions,	

wishes – we tend take into	account others and	adjust our behaviour to	requirements
of	the situation and	context

Our thoughts,	thinking,	and	concerns
• what,	how,	when,	why?
Our emotional reactions
• how should we act	and	react when we get strongly emotional



Why to	manage oneself – underlying
questions
Do I	know who am	I?	What is	my	identity?
• Do we base our identity on something that can’t be taken away,  so

that we can remain stable in times of success and disappointment? 
Do I	know what do I	aspire in	my	life?	And	why?
• My internal drivers and motives vs. my external drivers and 

motives?
• What do I want to serve? What are my non-negotiable values?

How	do my	long-term commitments serve my	aspirations and	purposes?
How	do my	everyday choices and	actions serve my	aspirations and	purposes?



What kind of	practices dowe have?
• Personal	working (and	study)	practices
• Relational and	social practices
• Private and professional

• Well-being practices

• Do our practices serve our aspirations and	purpose?
• What do we do everyday and	otherwise regularly?
• How	do we improve our practices?
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Hintsamodel	of	holistic	well-being	
(Circle	of	Better	Life)
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Identity
- Do you know

who you are?
Purpose

- Do you know
what you want?

Control
- Are you able to	
manage yourself?

(www.hintsa.com)



Positive&	Negative	Spirals:
The consequences of	our choices and	decisions
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Ajatuksia	ja	reflektiota
Keskustelkaa	hetki	neljän	tai	viiden	
hengen	ryhmissä	heränneistä	
ajatuksista.	Mikä	tuntuu	itselle	
merkitykselliseltä?	Mihin	kohtiin	voisin	
itse	kiinnittää	enemmän	huomiota	
jatkossa?

Yhteistä	keskustelua
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Tauko	(10	min)
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Omien	käytänteiden	
kehittäminen



Starting from the core questions
The core questions are a	starting point
• What are your sources of identity? How would respond to the question: who are you?
• What are your long term goals and aspirations in life? What do you want? What

purposes do you want to serve?
The second phase is	to	analyze how your current life	and	work practices serve
your goals and	purposes?	
• Is your health and well-being on an appropriate level? Do you have balanced practices to 

keep up your daily energy level and long-term health?
• Is your time usage balanced and in line with your overall goals? Are your personal

working practices, routines and habits effective enough? Can you start working easily
and stay focused?

• Are your ways of relating and interacting producing positive results? Do people feel
comfortable and appreciated when interacting with you? Are you able to make deliberate
choices with whom you should collaborate and with whom not?



Continuingwith goals and	actions
Setting goals
• After analysis stage we must set reachable and measurable goals in chosen areas that

support your overall aims and purposes
• The changes in everyday practices should be small enough – the strategy is to learn to 

take small steps to right direction continuously. Radical changes are seldom sustained.
Taking actions
• Taking actions is the most crucial part – without taking the change steps nothing will

change
• Keep record and notify your new behaviours – repeat long enough to routinize desired

practices. It will take two to three months to make a new habit automatic.
• If you slip to old ways of doing, do not be harsh to yourself, just try again. Notify decisive

micro moments of new behaviour. Focus on those moments more.
• Tell about your development plans and efforts to your friends and closest – let them

know about your progress
• Reward yourself when appropriate



Making small step improvements a	
practice/routine
Reflecting on	experiences
• Keep diary and record your progress
• Take time to reflect on your overall progress regularly. What all have supported and 

enabled you to make successful improvements? What possible difficulties there have
been? 

Getting support
• Find a mentor, coach or personal trainer who can support you in your development.
• Establish a peer group in which you can share experiences, or join a virtual community
• Find and test appropriate tools and techiques for follow-up
Formulating a	personal well-being philosophy and	practice
• Write down your values and overall well-being (or life) philosophy
• Describe practices how will you take care of your overall goals and commitments

continously





www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/



Personal	practices – some challenges

How	to	prioritize?
How	to	stick to	the plan?
How	to	say no?
How	to	start?
How	to	stay focused?
How	to	avoid interruptions?



Seuraavat	askeleet
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Prosessi	– ensimmäinen	kurssi	(3	op)
• Ennakkotehtävä
• Aloitustyöpaja 30.1.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)

Vaihtoehtoinen	aloitustyöpaja	4.2.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6)
• Välitehtävä	I	ja	ensimmäinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Toinen	työpaja	– Itsensä	johtaminen	ja	voimavarat	20.2.	klo	17-20	(TUAS	talo,	TU6
• Välitehtävä	II	ja	toinen	vertaisryhmäkeskustelu
• Kolmas	työpaja	– Tiimin	johtaminen	ja	johtajuuden	kontekstuaalisuus 14.3.	klo	17-

19.30	(TUAS	talo,	TU5)
• Välitehtävä	III	ja	kolmas	vertaisryhmäkeskustelu
• Päätöstyöpaja 9.4.	klo	9-12	(TUAS	talo,	TU5)
• Yhteenveto	ja	reflektioessee,	DL	30.4.
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Vertaisryhmät
Kurssin	osallistujat	muodostavat	avausjaksolla	kolmen	hengen	
vertaisryhmät
Ryhmien	kokoonpanoissa	pyritään	”sekajakoihin”
Ryhmät	sopivat	tapaamisajankohdat	(3)	etukäteen	koko	työskentelyn	
ajaksi
Vertaisryhmä	palauttaa	kustakin	tapaamisesta	yhteisen	raportin	käydystä	
keskustelusta
Vertaisryhmäkeskustelut	ovat	lähtökohtaisesti	kasvokkaisia dialogeja,	
mutta	Skype-yhteys	on	epätoivoisissa	tilanteissa	sallittu

20.2.2019
25

Ne, joilla ei vielä ole ryhmää, jääkää vielä 
lopussa hetkeksi sopimaan ryhmistä



Välitehtävät
Kurssiin	sisältyy	kolme	työpajojen	välillä	toteuttavaa	tehtävää
Välitehtävissä	on	yksilöllinen	osa	ja	vertaisryhmälle	yhteinen	osa
Kukin	1)	pohtii	ja	kuvaa	ensin	omia	kokemuksiaan	järjestötyössä	ja	–
roolissa	tehtäväannon	mukaisesti,	2)	lukee	välitehtävään	liittyvän	tekstin	
ja	tekee	siitä	muistiinpanot,	ja	tämän	jälkeen	3)	vertaisryhmä	käy	
keskustelun	ja	tekee	yhteiset	päätelmät	kokemuksista	ja	tekstistä	– ja	
palauttaa	päätelmät	yhteisenä	raporttina	
Välitehtäväkeskustelut	ja	lukemistot	pohjustavat	aina	seuraavaa	
työpajatyöskentelyä	ja	luovat	perustan	omalle	yhteenvetoesseelle
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Joiltain ryhmiltä puuttuu vielä ensimmäisen
tehtävän palautus. Hoitakaa mahdollisimman 

pian.



Korvaavat	tehtävät
Avaustyöpajasta	poissa	olleille	annetaan	korvaava	tehtävä,	joka	
palautetaan	yksilöllisesti	tai	jos	poissaolo	koskee	koko	vertaisryhmää,	
palautus	tehdään	yhteisesti.	Tehtävä	lähetetään	sähköpostilla	ja	
palautetaan	MyCoursesin ao.	tehtäväkansioon.

Jatkossa	korvaavat	tehtävät	ovat	aina	yksilöllisiä	– poissaolon	
korvaamiseksi	on	haastateltava	vertaisryhmän	jäseniä	työpajan/luennon	
annista	ja	kirjoitettava	1-2	liuskan	kooste	siitä,	mikä	oli	kollegoille	
merkityksellistä	luennon	työskentelyssä	ja	sisällössä.	Korvaavat	tehtävät	
palautetaan	MyCoursesin ao.	palautuskansioon.
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Välitehtävä	II
Yksilöllinen	osuus
1. Mieti	omia	tämän	hetkisen	vapaaehtoistehtävääsi	ja	–rooliisi	liittyviä	yhteistyösuhteita.	

Valitse	kolme	toimivinta	ja	palkitsevinta	yhteistyö- ja	vuorovaikutussuhdettasi.	Mieti	mikä	
kaikki	mielestäsi	selittää	niiden	toimivuutta	ja	sujuvuutta?	Mikä	näissä	suhteissa	on	yhteistä?	
Millaisia	tuntemuksia	ja	ajatuksia	nämä	yhteistyösuhteet	saavat	sinussa	aikaan?	Millaiseksi	
ne	saavat	sinut	kokemaan	itsesi?	Tarkastele	tämän	jälkeen	suhteita,	joissa	yhteistyö	ja	
vuorovaikutus	ei	mielestäsi	suju	toivomallasi	tavalla.	Mikä	sinulle	selittää	yhteistyön	ja	
vuorovaikutuksen	toimimattomuutta?	Miten	voisit	itse	vaikuttaa	yhteistyön	ja	
vuorovaikutuksen	paranemiseen	ko.	suhteissa?	Kirjoita	pohdintasi	ilman	nimiä	ja	rooleja	ja	
lähetä	se	vertaisryhmäsi	kahdelle	muulle	jäsenelle	ennen	sovittua	tapaamistanne	siten,	että	
toiset	ehtivät	tutustua	mietteisiisi	ja	kokemuksiisi.

2. Lataa	toiseen	välitehtävään	liittyvä	teksti		(Gergen &	Hersted (2014)	Leading Relationally and	
Challenge	of	Dialogue)	toisen	välitehtävän	MyCourses kansiosta.	Perehdy	tekstiin	ja	tee	
itsellesi	muistiinpanot	ennen	sovittua	ryhmä	tapaamistanne	– mitkä	olivat	tekstin	ydinviestit,	
mitä	ajatuksia	teksti	sinussa	herätti?
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Välitehtävä	II
Yhteinen	osuus
1. Lukekaa	ja	perehtykää	toistenne	vuorovaikutuksen	ja	yhteistyösuhteiden	

pohdintoihin	ennen	vertaisryhmän	sovittua	tapaamista.	Tehkää	itsellenne	
muistiinpanoja	huomioistanne.	Mikä	pohdinnoissa	oli	samankaltaista?	Mikä	
erilaista?

2. Käykää	keskustelu	yhteistyösuhteiden	toimivuudesta	ja	ei-toimivuudesta	sekä	
artikkelin	herättämistä	ajatuksista.	Tehkää	yhteisiä	päätelmiä	ja	yhteenveto	siitä,	
millaisia	ajatuksia	henkilökohtaiset	kokemukset	sekä	teksti	herättivät	teissä	
yhteistyösuhteiden	toimivuudesta.

3. Kirjoittakaa	lyhyt	tiivistelmä	käymästänne	keskustelusta	ja	yhteisistä	päätelmistä.
4. Tallentakaa	raporttinne	MyCourses sivuille	viimeistään	14.3.	klo	16.	
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Päätöskeskustelu

Jutelkaa	hetki	kolmen	hengen	
ryhmissä	siitä,	miten	onnistuitte	
tällä	kertaa	olemaan	
parhaimmillanne.

Kiitos	aktiivisuudesta!
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