
  

  

 

 

Hei ja mukavaa joulun odotusta! Hienoa, että saan lähettää sinulle vinkkejä luovan 

kirjoittamisen tueksi :) Tervetuloa myös uudet kurssilaiset! 

 

Tässä Kirjoita paremmin -kuukausikirjeessä jatkan 9 -osaista Sukella päähenkilöön -

sarjaa, joka auttaa sinua kirjoittamaan paremmin tekstiesi henkilöistä.  

 

Voit hyödyntää näitä vinkkejä henkilöiden syventämiseen myöhemminkin - tai sovella 

niitä itsetutkiskelun tueksi! 

 

Aiemmat kirjeet ja työkalut Kirjoita paremmin -kirjeen tilaajille löytyvät 

vinkkipiilosta.  Jos sivusto penää sinulta salasanaa, pääset sinne 

naputtelemalla author1. 

 

Viime kirjeissä olemme käsitelleet  Motivaatiotekijöitä, Reagointitapoja, Asenteita, 

Toimintatapoja ja Arkkityyppejä.  

 

Nyt vuorossa on henkilön Päämäärät. 

 

   

https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=bb78828cec&e=9b505eaa71
https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=dea68c156f&e=9b505eaa71


  

 

Päämäärä on johtotähti, syvä virta, joka on henkilölle ominainen pyrkimys jo 

varhaislapsuudesta saakka. Hyvä keino on ensin miettiä, millainen olit lapsena - 

sieltä voit löytää johtotähtesi. 

 

Päämääriä on kaikkiaan seitsemän, ja kuusi niistä on vastapareja toisilleen: 

 

Valikoivuus - Hyväksyminen 

Kaventaminen - Kasvu 

Omistautuminen - Hallitseminen 

Rentoutuminen 

 

Lyhyt kuvaus kustakin päämäärästä: 

 

VALIKOIVUUS (arvostelukyky)  

Tämän päämärään omaava ihminen on tarkka. Hänelle ei myydäkään mitä sattuu. 

Laatu on tärkeää. Myös kaikki säännöt ovat tärkeitä, niitä täytyy noudattaa. Valikoiva 

ihminen on se, jolla menee kauan aikaa kaupan hyllyjen välissä, koska hän voi 

viettää pitkiä aikoja vertaillen vaikkapa eri kahvipakettien paahtoasteita. Motto: "Vain 

paras kelpaa." 

 

HYVÄKSYMINEN 

Hyväksymisen päämäärää toteuttava henkilö on se, jolle kaikki aina käy. Hän 

välttelee viimeiseen asti ristiriitoja ja hyväksyy asiat sellaisena kuin ne tulevat. Hän on 

se, joka hymyilee leveästi kaikille vastaantulijoille jos on sillä tuulella, eikä erottele 



jyviä akanoista. Haluavat miellyttää muita. Motto:"Kyllä se vaan sopii!" 

 

KAVENTAMINEN 

Tämän päämäärän tyyppi haluaa siivota elämästään turhat rönsyt ja keskittyä 

olennaiseen. Mieluummin vain oari asiaa kiinnostaa, ne sitten kyllä hyvin syvällisesti. 

Yksinkertaisuus on parasta, ja monesti tällainen ihminen kokee syvää yhteyttä 

luonnon kanssa ja viihtyy hyvin yksinkertaisissa oloissa. Eivät ole kovin sosiaalisia. 

Motto: "Seis, aikalisä!" 

 

KASVU 

Kasvun päämäärän ihminen haluaa koko ajan lisää: tilaa, tavaraa, tietoa. Hän on 

uupumaton uusien virikkeiden etsijä, tällä tyypillä on jatkuvasti monta rautaa 

tulessa.Tarttuvat rohkeasti asioihin, matkustavat mielellään. Motto: "Uusia haasteita, 

kiitos!" 

 

OMISTAUTUMINEN 

Tämän päämäärän ihminen on epäitsekkäin koko sakista. Hänen johtotähtenään on 

palvella itseään suurempaa tarkoitusta tai jopa henkilöä. Uskonnollisista kulteista 

löytyy tätä porukkaa kun mennään äärimmilleen. Normioloissa nämä henkilöt 

nauttivat yhteistyöstä ja ovat hyvin lojaaleja. Elämä ilman suurta  tarkoitusta on 

kurjaa. Motto: "Omistaudun täysin tälle." 

 

HALLITSEMINEN 

Näillä tyypeillä on halu ohjata, kontrolloida ja neuvoa. He voivat olla luontaisia 

johtajia. Asiat nähdään joko voittoina tai tappioina, eivätkä nämä tyypit ota mielellään 

vastaan käskyjä. Näiden tyyppien näpit ovat joka paikassa, he eivät vain 

yksinkertaisesti voi antaa asioiden olla, elleivät ne lähde heidän haluamaan 

suuntaan. Motto: "Otan vastuun ,seuratkaa!" 

 



 

 

RENTOUTUMINEN 

Tämä päämäärä on pariton. Henkilö, jolla tämä on johtotähtenä, haluaa ottaa löysin 

rantein ja mennä siitä, mistä aita on matalin. Tämä tyyppi ymmärtää omalla rennolla 

otteellaan kaikkia muita päämääriä ja tuleekin hyvin kaikkien kanssa toimeen. 

Laiskoja he eivät välttämättä ole, mutta ajattelevat, että ensin tehdään asialliset asiat 

ja sitten ollaan kuin Ellun kanat! Motto: "Ei kiirettä, päivä se on huomennakin." 

   

 

  

 

Kirjoitustehtävä: 

Valitse henkilöllesi haluamasi päämäärä, ja kuvaa henkilö tilanteessa, jossa hän 

noudattaa sitä viimeiseen saakka. Karrikoi! 

 

 

   

Viime viikonloppuna vietimme oivaltavia hetkiä Sukella päähenkilöön - kurssilla 

Rovaniemellä. 

 

Kurssilaisten kommentteja:  

”No nyt löytyy itsestäkin uusia puolia!”   ”Mielenkiintoista ja ihan uutta!” 

”Ihanaa!”   ”Kiva kirjoittaa, kun selkeät ohjeet! Idearikas ilta.” 



 

  

Kurkkaa alkavat Kirjoita paremmin -kurssit uusilta sivuila! 

Kirjoita paremmin - KLIKKAA!  
 

 

Lokoisaa joulun odotusta! 
Tammikuussa taas uudet Kirjoita paremmin - vinkit  

 

PS: tavoitat minut nyt myös anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

terveisin Anne   
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Our mailing address is:  

AK Lukkarila 

Riihitie 10 

Rovaniemi 96900  

Finland 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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