
KESÄKUU 2018 - MOTIVAATIOTEKIJÄT 
 
Tässä AK-Kustannuksen kesäkuun  kuukausikirjeessä aloitan 9 -osaisen tärppikirjeiden 
sarjan, 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! 
 
Kannattaa lukea kirje loppuun, sillä olen laatinut Kirjoittaja CV- työpohjan ladattavaksesi 
mahdollisten  apurahahakemusten tueksi tai vain omaksi iloksesi, jotta voit seurata 
kirjoittajakokemuksesi kehittymistä. Muista lisätä omaan ansioluetteloosi myös tämä AK 
Kustannuksen maksuton jatkuva Kirjoita paremmin -sähköpostikurssi! 
 
 
KUUKAUDEN TÄRPPI TULEE TÄSSÄ 
 
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. 
 
Asia on melko pinnalla nykyään, yksi myydyimmistä ihmistuntemuksen kirjoista on tällä hetkellä käyttäytymistieteilijä 
Thomas Erikssonin popularistinen tietokirja Idiootit ympärilläni - se on saatavana myös e-kirjana ja äänikirjana. Siinä 
käsitellään ihmistyyppejä hyvin samalla tavalla kuin tasapainon avaimissa, sillä pohjalla on sama teoria. Jos asia 
kiinnostaa, kannattaa kirja lukea! 
   

 

 

 

 

Kesäkuun Tärppinä Motivaatiotekijät - kysy nämä kysymykset vaikkapa 

- näytelmä- tai kuunnelmakäsikirjoituksesi henkilöiltä 

- romaanisi päähenkilöltä  

- haastateltavaltasi, kun haluat päästä artikkelissasi tai henkilökuvassa pintaa syvemmälle nopeasti 

- itseltäsi kun kirjoitat runoa   
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- lähipiiriltäsi, jos haluat testata, miten hyvin tunnet heidät 

 

 

Mikä päähenkilöäsi motivoi? Vastaa alloleviin kysymyksiin valitsemastasi näkökulmasta ja 

kirjoita vastaukset ylös. HUOM: jokainen motivaatiotekijä sisältää sekä hyviä (+) että (-) huonoja 

ominaisuuksia, ihmisestä ja elämäntilanteesta riippuen. 

 

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, tiedät, miten henkilösi toimii tarinasi eri kohdissa. Muista olla 

looginen henkilökuvassasi! Jos päähenkilöäsi motivoi Vuorovaikutus ja vaikka hän olisi kuinka 

suoraselkäinen, voi joskus tulla eteen tilanne, että hän huonona hetkenään sortuu juoruiluun......Ja jos 

päähenkilösi toimii tarinassa muuten kovin harkiten eli turvallisuus motivoi häntä, hän tuskin 

romaanissasi nappaa hetken mielijohteesta äkkilähdön tai jokerimatkan... 

 

1. VUOROVAIKUTUS 

+ nautinko siitä, että saan ja jaan paljon tietoa, tarinoida ja mielipiteitä ihmisten kanssa?  

- olenko taipuvainen juoruiluun? 

 

2. TURVALLISUUS 

+ tarvitsenko aina suunnitelman ja varasuunnitelman ja inhoanko viime hetken muutoksia? 

- pelkäänkö ryhtyä toimeen epäonnistumisen pelossa, olenko ylisuojeleva? 

 

3. SEIKKAILU 

+ etsinkö suuria kokemuksia ja draamaa elämääni, rakastanko matkustamista? 

- aiheutanko vaaratilanteita ja kriisejä, olenko joskus piittaamaton ja rikon eettisiä arvoja? 

 

4. VALTA  

+ haluanko aina vetovastuun itselleni ja hakeudunko vallanpitäjien seuraan? 

- olenko onnenonkija, haalinko liikaa tehtäviä itselleni olenko joskus tahditon ja uhkaileva? 

 

5. ILMAISU 

+ haluanko tulla nähdyksi ja kuulluksi, innostanko muita ja panostanko ulkoasuuni? 

- sorrunko itseihailuun, kuohahteluun ja sokeuteen nähdä arvoa toisissa värittömämmissä ihmisissä? 

 

6. VAPAUS 

+ muokkaanko itse omat aikatauluni ja sitoudun vain lyhytaikaisiin projekteihin? 

- pakoilenko vastuuta ja sitoutumista, otanko väliin liikaakin etäisyyttä muihin ihmisiin? 

 

7. LAAJENEMINEN 



+ haluanko laajentaa ja kasvattaa kaikkea tekemistäni, rakentaa jotain uutta, mennä tutkimattomaan? 

- kartutanko omituisia kokoelmia, hamstraanko, kärsinkö kohtuuttomuudesta ja suurista tappioista? 

 

8. ARVOSTUS 

+ edistänkö yhteistyötä, haluanko kuulua joukkoon, luonko positiisen ilmapiirin muiden joukossa? 

- sorrunko manipulointiin ja siihen, että pistän pään puskaan jotta epäkohdat eivät pääsisi esille? 

 

9. YHTEYS 

+ olenko seurallinen ja hyvä "small talk" keskutelija, onko minulla laaja tuttavapiiri? 

- ajaudunko huonoon seuraan, flirttailenko liikaa, ovatko kontaktini vain pinnallisia? 

 

Kas näin! Nyt tiedät mikä päähenkilöäsi motivoi. Yleensä ihmistä motivoi 1-3 motivaatiotekijää toisia 

tekijöitä enemmän. 

 

Tärppi 1: jos sinulta puuttuu henkilö, voit rakentaa sellaisen - valitse 2-3 motivaatiotekijää ja 

kirjoita henkilösi niiden avulla! 

 

Tärppi 2: jos päähenkilölläsi ja tarinan jollain muulla tyypillä on selkeästi toisistaan poikkeavat 

motivaatiotekijät, ta-daa!! Sinulla on siinä valmis konflikti. 
 


