
ELOKUUN 2018 TÄRPPIKIRJE - REAGOINTITAVAT 
 
Tämän tärppikirjeen myötä toivotan sinulle lämmintä elokuuta! Ja tervetuloa uudet tilaajat 
:) 
 
Tässä AK-Kustannuksen elokuun kuukausikirjeessä jatkan 9 -osaista tärppikirjeiden 
sarjaa, joka auttaa sinua kirjoittamaan paremmin tekstiesi henkilöistä. Älä huoli, vaikka 
sinulla ei ole meneillään mitään projektia, voit aina säilyttää tämän sähköpostin ja 
hyödyntää näitä vinkkejä henkilöiden syventämiseen myöhemminkin -  tai sovella vinkkejä 
itsetutkiskelun tueksi!  
 
Oletko kuullut Tasapainon Avaimista?  Niitä on kaikkiaan yhdeksän Yhdistämme nyt 
avainvalmennuksen syvällisen tiedon ihmistyypeistä sekä sen, miten voimme syventää 
tietoa henkilöhahmosta luovan kirjoittamisen kaikissa lajeissa: olipa kyseessä proosa, 
lyriikka, draama tai tietokirjoittaminen - soveltamisessa voit käyttää luovuuttasi täysin 
vapaasti! Olet hyvissä käsissä, sillä olen seritifioitu avainvalmentaja. 
 
Viime kirjeessä käsittelimme Motivaatiotekijöitä - nyt vuorossa ovat Reagointitavat. 
 
 
   

 

 

 

 

Reagointitapa on näkyvin persoonallisuuden piirre. Se paljastaa, miten toimimme 

yllättävissä tilanteissa ja mikä on refleksinomainen ensireaktiomme. 

 

Reagointitapaa voit käyttää työkaluna kirjoittamiseen, kun kirjoitat henkilösi johonkin 

yllättävään tilanteeseen. Muista pysyä valitsemassasi reagointitavassa johdonmukaisesti 

kunkin henkilön kohdalla, sillä kuten sanottua, reagointitapa on refleksinomainen! 

 

https://gallery.mailchimp.com/a2a52e0c63479cd1c30b6966e/files/b192cd16-fc60-4dcd-9bff-f85b217adcb6/Avainesite_FI.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a2a52e0c63479cd1c30b6966e/files/3e592e50-3f24-482f-9370-26789e4aab58/Avainesite_FI.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a2a52e0c63479cd1c30b6966e/files/b192cd16-fc60-4dcd-9bff-f85b217adcb6/Avainesite_FI.01.pdf


ENSISIJAISIA REAGOINTITAPOJA on kolme: 

 

- ajattelu (ajatusreaktio) 

- tunneperäinen (tunnereaktio) 

- toiminta (tekeminen) 

 

Käytämme kaikkia em. reagointitapoja, mutta eri ihmiset reagoivat eri järjestyksessä.  

 

Esimerkki: 

Dekkarisi päähenkilö löytää yllättäen ruumiin. Jos reagointitapojen järjestys on  

1. ajattelu 

2. toiminta 

3. tunne 

 

hän voi ajatella ensin, että täytyy soittaa poliisille. Sitten hän soittaa. Puhelun jälkeen hän 

purskahtaa itkuun. 

 

Jos taas reagointitapojen järjestys on 

1. toiminta 

2. tunne 

3. ajattelu 

 

hän ryntää ruumiin luo, koettaa elvyttää ja tutkii taskut löytääksen 

henkilöllisyystodistuksen. Sitten hän vasta järkyttyy. Ja tajuaa liian myöhään sotkeneensa 

rikospaikkaa. 

 

 

POHDI SIIS etenkin päähenkilö kehitellessäsi, mitkä ovat tämän tyypin luontaiset, 

käyttäytymistä ohjaavat reagointitavat, niin saat henkilöösi lisää uskottavuutta. Muista 

pysyä uskollisena valinnallesi! 

 

 

MITEN TUNNISTAT AJATTELIJAN; TUNNE-IHMISEN TAI TOIMINNALLISEN TYYPIN? 

 

Tässä muutama vinkki eri tyyppien kuvaamiseen: 

 

AJATTELIJA 

- ei näytä hevillä tunteitaan 



- viileä ja analyyttinen 

- voisi sanoa: "Olen harkinnut..." "Tätä täytyy miettiä..." "Voitko tarkentaa..." 

 

TUNNE-IHMINEN 

- elehtii paljon 

- puhuu värikkäästi ja liikuttuu helposti 

- voisi sanoa: "Intuitioni sanoo..." "Minulla on tästä hyvä fiilis..." "Miltä sinusta tuntuu?" 

 

TOIMINNALLINEN 

- aktiivinen ja levottoman oloinen 

- ei jahkaile, saa paljon aikaan 

- voisi sanoa: "Annas kun näytän!"  "Mennään heti"  "Täältä pesee!" 

 

 

Toivottavasti elokuun tärpistä on sinulle hyötyä! Syyskuussa palaamme jälleen uusien 

vinkkien pariin. 
 


