
  

  

 

Hei ja valoisaa vuoden alkua! 

 

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. Kurssi 

pohjautuu Tasapainon Avaimet® 

-valmennuskonseptiin. 

 

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, Arkkityyppejä ja Päämääriä. 

 

Nyt vuorossa on henkilön Arvomaailma. 

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


 

Arvomaailma on oiva työkalu, kun haluat luoda ristiriitoja ja konflikteja henkilöiden 

välille ja syventää päähenkilösi suhtautumista maailmaanmenoon. 

  

  

 

Arvomaailma - se mitä pidämme tärkeänä - heijastuu kaikkeen tekemiseemme ja 

käyttäytymiseemme sekä siihen, miten suhtaudumme asioihin. Se näkyy myös 

mielipiteissämme. 

 

Arvomaailmoja on kaikkiaan viisi: 

 

Hengissä pysyminen 

Sääntöihin tukeutuva 

Kilpailuun suuntautuva 

Ihmissuhteisiin painottuva 

Filosofinen 

 

Lyhyt kuvaus kustakin arvomaailmasta: 

 

HENGISSÄ PYSYMINEN: 

Tämä arvomaailma tuo esiin aikuisessa primitiivisen ja vaistonvaraisen puolen. 

Positiivisena tätä arvomaailmaa ilmentävä henkilö on luonnollinen ja viaton ja hän 

reagoi asioihin spontaanisti ja vaistonvaraisesti. 

Negatiivisena tämä arvomaailma ilmenee pelokkuutena, epäsosiaalisuutena, 

väkivallan käyttönä ja halusta vetäytyä pois järjestäytyneestä yhteiskunnasta. 

 

SÄÄNTÖIHIN TUKEUTUVA 

Tämä arvomaailma näkyy aikuisessa ihmisessä siten, että hän osaa käsitellä asioita 

järjestelmällisesti, ymmärtää auktoriteettien merkityksen ja osaa turvautua heihin 



tarvittaessa. 

Positiivisena sääntöihin tukeutuva on lojaali ja ahkera työssään ja tekemisissään, ja 

hänellä on hyvä järjestyksen taju. 

Negatiivisena hän on joustamaton, tuomitseva ja alistuva, eikä ota vastuuta 

teoistaan. 

 

KILPAILUUN SUUNTAUTUNUT 

Tämän arvomaailman omaavan elämä on kilpailua muiden kanssa, ja voittaminen on 

hänelle tärkeää. 

Positiivisena kilpailuun suuntautunut on ahkera, innovatiivinen ja tuottelias. 

Parhaimmillaan hän on elämäniloinen ja menestyvä.  

Negatiivisena hän on itsekäs, häikäilemätön ja narsistinen. Hän saattaa myös 

manipuloida ja juonitella muita vastaan. 

 

IHMISSUHTEISIIN PAINOTTUVA 

Tämän arvomaailman omaava pitää kumppanuutta ja ihmissuhteita tärkeimpinä 

asioita elämässään. 

Positiivisena ihmissuhteisiin painottuva on lämmin ja huolehtivainen, ja hänellä on 

hyvä havaintokyky ihmisten suhteen. 

Parhaimmillaan hän on avarakatseinen, kyvykäs ja monitaitoinen. 

Negatiivisena hän luo tunneperäisiä kriisejä ja pitää itseään väärinymmärrettynä. Hän 

samaistuu liikaa toisten ongelmiin ja potee maailmantuskaa. Lisäksi hän tuntee 

olevansa vastuussa sellaisestakin, mikä ei todellisuudessa kuulu hänelle. 

 

FILOSOFINEN ARVOMAAILMA 

Filosofisen arvomaailman omaava haluaa nousta aineellisten arvojen yläpuolelle ja 

tutustua erilaisiin näkemyksiin haluamatta kuitenkaan sokeasti sitoutua mihinkään 

niistä. Hän tuntee tarvetta opastaa muitakin henkilökohtaisen kasvun tiellä. 

Positiivisena filosofinen ilmentää rauhaa ja sydämellisyyttä, jolloin hän toimii 

rentoutuneesti ja tasapainoisesti. 

Negatiivisena hän elää illuusioissa ja eristäytyy ongelmissaan. Hänellä on rankkoja 

itsetunto-ongelmia ja hän kiukustuu kohdatessaan epäkypsää käytöstä. 

 

 



 

 

  

 

  

 

Kirjoitustehtävä: 
Valitse henkilöllesi haluamasi arvomaailma, ja kuvaa henkilö tilanteessa, jossa hän 

kohtaa toisen arvomaailman omaavan henkilön. Luo konflikti (ristiriita) henkilöiden 

välille. 

 

 

  

 

Parhaillaan koemme 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! 

Alkavat Kirjoita paremmin -kurssit 

 

AK Kustannuksen Kaupasta Kirjoita paremmin - e-oppaat edullisesti! 

 

http://www.kirjoitaparemmin.fi/Alkavat-kurssit/
http://www.kirjoitaparemmin.fi/Alkavat-kurssit/
https://holvi.com/shop/AKlukkarila/section/kirjoita-paremmin-e-oppaat/


 

Luovaa alkanutta vuotta 2019! 
Helmikuussa taas uudet Kirjoita paremmin - vinkit  

 

PS: tavoitat minut nyt myös anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

terveisin Anne  

 

  

 


