
 
 

 

Hei kaikki Kirjoita paremmin -tilaajat ja tervetuloa uudet kurssilaiset! 

 

Tässä Kirjoita paremmin -kuukausikirjeessä lopettelen 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, Arvomaailmaa ja Kompastuskiviä. 

 

Nyt vuorossa on sarjan viimeinen työkalu,  henkilön Tukipilarit. 

 

Kompastuskivet on oiva työkalu, kun haluat nostaa henkilösi kriisistä iloon ja 

tyytyväisyyteen.  

  

 

Tasapainoisesti käytettynä elinvoiman tukipilarit vahvistavat ja tukevat meitä. Näitä 

tukipilareita on kaikkiaan kolme. Ne ovat:  

1. Aito lepo 
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2. Aito opiskelu 

3. Aito leikki 

 

Nyky-yhteiskunnassa jossa vauhti on kovaa, olemme menettäneet paljon sellaista, 

josta saimme aiemmin tasapainoa. Joutoaikaa ei ole tai sitä ei osata käyttää.  

Oman itsen hukkaaminen vaanii kulman takana. Usein kriisit pysäyttävät meidät ja 

saavat meidät pohtimaan, mitä todella haluamme tehdä ja miten elää. 

 

Kun henkilösi on tällaisessa tilanteessa, saat selviytymisen kuvaukseen 

uskottavuutta, kun tiedät, minkä Tukipilarin käyttö on hänelle ominaista. 

 

Kysymys kuuluu: mikä on näistä se aito tekeminen, jonka avulla henkilösi järkkynyt 

arjen tasapaino saadaan pienellä vaivalla korjatuksi? 

 

Aito leikki 

Aito leikki on tyypillinen tarve erityisesti Taitajalle ja Tarinojalle (ks vinkkipiilosta 

Arkkityypit).  Jos henkilösi ansana on itsetuho ja ahneus (ks vinkkipiilosta 

Kompastuskivet) on aidon leikin huomiominen tie pelastukseen niistä ansoista. 

 

Aito leikki ilmenee kun henkilösi tekee asioita, jotka saavat hänet nauramaan. Mikä 

tuo vilpitöntä iloa henkilösi elämään ja auttaa unohtamaan kaikki huolet? Käytä niitä 

asioita hänen nostamiseksi kriiseistä. 

 

Aito lepo 

Aito lepo on tyypillinen tarve erityisesti Avustajan ja Papin arkkityypeille. Jos henkilösi 

ansana eli kompastuskivinä ovat aliarviointi ja/tai yiimielisyys, on aidon levon 

huomioiminen oikea tapa päästä niistä irti. 

 

Aito lepo ilmenee, kun henkilösi tekee jotain sellaista mikä rentouttaa häntä ja saa 

sekä kehon että mielen tasapainoon. Lepotapoja voivat olla mm. kirjaan 

syventyminen, ristikkojen tai palapelien kokoaminen, ystävien tapaaminen, luonnossa 

samoilu tai musiikin kuuntelu. Mikä rentouttaa henkilöäsi? Laita hänet tekemään näitä 



 

asioita nostaaksesi hänet ylös kriisistä. 

 

Aito työ 

Aito työ on tukipilari, jota erityisesti Kuninkaat ja Soturit tarvitsevat toimintansa 

tasapainoon. Myös Papille aito työ on tärkeää, sillä mission toteuttaminen on hänelle 

tärkeää. 

 

Aito työ voi ilmetä esimerkiksi avustustyönä, elämänfilosofioiden jakamisena, 

ihmissuhdetyönä, luottamustehtävinä tai vaikkapa tietokonepelien kehittämisenä. 

Misä tahansa sellainen tekeminen, joka antaa normaalia raadantaa enemmän syvää 

tyydytystä omalle elämälle on aitoa työtä. Mikä on aktiivisen henkilösi aito työ? Anna 

hänen löytää tasapaino sieltä elämänsä kriisissä. 

 

   

 
Kirjoitustehtävä 

Valitse päähenkilösi Arkkityypin mukainen Tukipilari. Jos et ole vielä tutustunut 

Arkkityyppeihin, löydät ne Vinkkipiilosta. 

 

Kuvaa kirjoittamalla, miten päähenkilösi löytää avun ja niin sanotusti nousee suosta 

itselleen tyypillisen Tukipilarin avulla. 

 

 

   

Vinkkipiiloon tästä! Salasana author1  
 

Nyt olemme käyneet läpi kaikki yhdeksän työkalua Sukella päähenkilöön -sarjassa. 

Mutta ei hätää, kaikki aiemmat löytyvät Vinkkipiilosta, joten voit palata sinne 

hyödyntämään kaikkia työkaluja ja harjoituksia 
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Hauskinta on aina tietenkin Sukellus-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.” 

 

Ensi kerralla aloitamme 7 osaisen sarjan runojen kirjoittamisesta! 

 

Pysy siis kuulolla maksuttomalla Kirjoita paremmin -kurssilla ja vinkkaa 

kaverisikin mukaan :) 

 

PS: 

tulossa hurja Naistenpäivän tarjous Kirjoita paremmin -oppaista 

- seuraa siis sähköpostiasi! 
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