
  

  

 

Heleää helmikuuta! 

 

Hienoa, että saan lähettää sinulle vinkkejä luovan kirjoittamisen tueksi myös näin 

Runebergin juhlakuukautena :) 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, Päämääriä ja Arvomaailmaa. 

https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=f6e4a36622&e=ee4bbefee3
https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=8b8b17030f&e=ee4bbefee3


 

 

Nyt vuorossa on sarjan toiseksi viimeinen työkalu,  henkilön Kompastuskivet. 

 

Kompastuskivet on oiva työkalu, kun haluat sysätä henkilösi kriisiin ja tutkailla hänen 

toimintaa niissä tilanteissa, missä hän elämässään kerta toisensa jälkeen 

kompastelee.  

  

 

Kompastuskivet tuovat mutkia matkaamme, sillä ne ilmestyvät juuri silloin kun stressi 

saa meidät epätasapainoon. Kompastuskiviä on seitsemän,ja yleensä yksi tai kaksi 

niistä aiheuttaa eniten ongelmia.  

Kaikki kompastuskivet ovat lähtöisin pelosta tai koetusta uhasta. Ne syntyvät jo 

lapsuudessa, ja niitä kokeillaan varsinkin teini-iässä. 

Jokainen on sokea omille kompastuskivilleen (ainakin aika ajoin), mutta muut 

huomaavat ne helposti. 

 

Kyseessä on herkullinen työkalu, kun haluat kuvata henkilösi kriisissä.  

 

Tässä kaikki seitsemän kompastuskiveä: 

 

Itsetuho 

Ahneus 

Itsensä aliarvointi 

Ylimielisyys 

Marttyyrius 



Kärsimättömyys 

Itsepäisyys 

 

Tässä muutama vinkki, miten kukin kompastuskivi ilmenee: 

 

Itsetuho: 

ilmenee holtittomana käytöksenä tai vaarallisena / laittomana toimintana ja 

rähinöintinä. Ääripäänä on oman itsensä sabotointi: itsetuhoinen ottaa aina 

suurempia ja suurempia riskejä, kunnes pahimmassa tapauksessa käy tosi huonosti. 

Voit kuvata itsetuhoista vaikkapa näin: silmät verestävät, niissä on paniikinomainen 

tyhjä katse. Olemus on loppuunpalanut ja epäsiisti, puheessa vilisevät kirosanat ja 

uhkailut.  

 

Ahneus: 

Ahneus kohdistuu aina joihinkin tiettyyn alueisiin kuten ruokaan, valtaan, 

kuuluisuuteen, tavaroihin, rahaan, seksiin ja tietoon. Tunnepuolella haalitaan 

jatkuvasti uusia suhteita tai mahtavia kokemuksia. Myös syömishäiriöt ovat ahneuden 

merkkejä.  

Ahneuden vallassa toimiva ihminen hallitsee itsensä paremmin kuin itsetuhoinen. 

Hän voi olla hyvin pukeutunut ja käyttäytyä moitteetta. Hänen silmissään on kuitenkin 

nälkäinen ja vilkuileva katse, ja hän korostaa ylenmääräisesti esimerkiksi rahan ja 

ulkonäön merkitystä.  

 

Itsensä aliarviointi 

Tällainen henkilö pyytelee alituisesti anteeksi ja osoittaa omia puutteitaan jo ennen 

kuin muut ehtivät tunnistamaan sellaisia. Tällaisen henkilön mielestä syy on aina 

hänessä itsessään. Aliarviointi voi näkyä oman itsensä laiminlyöntinä, joka voi 

pahimmilaan johtaa sairauteen. 

Itseään aliarvioivan olemus on yleensä alakuloinen, hänellä on huono ryhti ja 

alasluodut silmät. Puhetyyli on mutiseva, hän kaihtaa huomiota ja pukeutuu 



vaatimattomasti. 

 

Ylimielisyys 

Tähän kompastuvalla on taipumus arvostella muita. Hänellä on epätoivoinen halu 

tulla huomatuksi ja samanaikaisesti voimakas pelko siitä, että näin tapahtuu. Hän on 

kaikkitietävä, vaikka onkin epävarma omasta arvostaan. Hänellä on voimakas tarve 

osoittaa oma erinomaisuutensa. 

Tällainen henkilö on turhamainen, tärkeilevä, hienosteleva keikari. Ylimielisen leuka 

työntyy hieman esiin, joka luo kuvan nenänvartta pitkin katsomisesta. Hän vaikuttaa 

varautuneelta ja välinpitämättömältä. 

 

Marttyyrius 

Ruikuttava ja toisia syyttelevä marttyyri karkottaa ihmiset ympäriltään. Hän rypee 

jatkuvasti kärsimyksissään, ei osaa iloita ja hakee mielellään kostoa. Kuka hyvänsä 

voi joskus kompastua marttyyriksi. Marttyyri voi olla pitkävihainen eikä anna anteeksi 

todellisia tai kuviteltuja vääryyksiä.  

Marttyyri on kärsivän näköinen. Hänen äänensä on ruikuttava ja ilmeensä myrtynyt. 

Marttyyri ei kestä kritiikkiä, vaan sulkeutuu ja reagoi kylmäkiskoisesti.  

 

Kärsimättömyys 

Tähän kompastuvalla on tuli hännän alla. Hän elää tulevaisuudessa, ja on kyvytön 

elämään tässä hetkessä. Kärsimätön on impulsiivinen ja täynnä säpinää. 

Sisimmässään hän on hermostunut ja turhautunut. Hän kuvittelee, että mitä 

nopeammin hän toimii, sitä paremmin hän pääsee päämääräänsä. Kiireen 

seurauksena sattuu virheitä ja onnettomuuksia. 

Kärsmättömän katse pälyilee levottomasti. Hän voi myös liikehtiä rauhattomasti: 

rummuttaa sormiaan, heiluttelee nilkkojaan ja vilkuilee kelloaan. Kärsimätön 

keskeyttää toisia ja lopettaa lauseet heidän puolestaan. 

 

Itsepäisyys 



 

Itsepäinen vihaa ajastusta, että hänen täytyy tinkiä omasta kannastaan. Hän ei ainna 

periksi tai muuta mieltään, vaikka todisteet osoittaisivat päätöksen kehnoksi. Hän ei 

halua, että kukaan sanoo hänelle, mitä pitää tehdä. Hän saattaa vastustaa kenen 

tahansa mielipidettä. 

Itsepäisellä on usein käsivarret tiukasti ristissä rinnalla. Kehonkieli on kireää. 

Itsepäinen katsoo usein poispäin, ja välttää katsekontaktia silloin, kun vastustaa 

toisen ajatuksia. Hän saattaa jopa kääntää koko kehonsa poispäin. 

 

 

   

 

  

 

Kirjoitustehtävä: 

Valitse henkilöllesi haluamasi kompastuskivi, ja kuvaa henkilö tilanteessa, jossa 

kompastuskivi ottaa vallan. 

 

Aloita vaikkapa lauseella: 

" Miten tässä taas näin kävi? hän ajatteli ja ....." 

 

   

Ensi kuussa vuorossa on Sukellus-sarjan viimeinen työkalu, Tukipilarit. 

Mutta ei hätää! Voit oppia lisää työkaluja ja sukeltaa syvemmälle päähenkilöön, sillä 

tulossa on e-oppaita vielä tämän vuoden aikana. 



 

 

Hauskinta on aina tietenkin kurssilla, ihan livenä. Kurkkaa alkava kurssitarjonta 

klikkaamalla Alkavat Kirjoita paremmin -kurssit! 

 

PS: jos haluaisit saada Sukellus -kursseja kotikonnuillesi, toivo niitä alueesi 

kirjoituskurssien ja -koulutusten järjestäjiltä! 

 

Kurssilaisten kommentteja:  

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

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

  

Alkavat Kirjoita paremmin -kurssit  
 

AK Kustannuksen Kaupasta Kirjoita paremmin - e-oppaat edullisesti!  
 

 

Luovaa alkanutta vuotta 2019! 
Hmmm... mitä jos kirjoitettaisiin paremmin? 

Maaliskuussa taas uudet Kirjoita paremmin - vinkit! 

 

PS: tavoitat minut nyt myös anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

terveisin Anne   

 

  

 

https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=048e8444bd&e=ee4bbefee3
https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=4402244cf8&e=ee4bbefee3
https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=86628e14f1&e=ee4bbefee3

