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Harjoittele vahvuuksien käyttöä ja 

tallenna tärkeimmät onnistumisen 

hetket tänne. Opi toisilta saadusta 

palautteesta ja löydä omat 

ydinvahvuutesi.

Vahvuusportfolio
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Tunnista oppilaiden vahvuuksien käyttöä 

ja uusien taitojen harjoittelua. Anna 

hyödyllistä palautetta, joka konkretisoi 

vahvuuden näkymisen. Dokumentoi 

onnistumisen hetkiä valokuvien ja 

kirjoitettujen havaintojen avulla.

Anna vahvuuspalautetta

4



29.3.2022

3

Positiivisten tavoitteiden kautta 

vahvuuksien kehittäminen on 

innostavaa. Edistymisen seuraaminen 

ryhmä ja yksilötasolla motivoi ja nostaa 

harjoittelun ihan uudelle tasolle.

Opeta vahvuuksia
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Liity meidän yhteisöön

Facebook & Instagram:
@huomaahyva 

Nettisivu:
www.huomaahyva.app
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Riskilinssit
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Johtaa vähäisempään yrittämiseen

Puolustautuvaan käyttäytymiseen

Välttämiseen

Usein käyttäytymisen haasteisiin

Opittuun avuttomuuteen

Epäonnistumisen
pelko nuorella
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Kielteisen
huomion

kehä

9

10



29.3.2022

6

Syrjään ja lauman ulkopuolelle jääminen on vakava uhka ja se sattuu 
(Mäkelä 2016, Sajaniemi 2016)

• Negatiivinen kehä 

• kasautuvat kokemukset siitä, että ei saa merkitä.

• Alkaa varhain ja on ehkäistävä varhain.

• Syrjään joutuminen lisää pahantahtoisia ajatuksia

• Toinen ihminen arvioidaan pahantahtoiseksi ja 
toiselle halutaan pahaa

• Pahinta on jäädä vaille vastausta

• Samat aivoalueet hälyttävät kuin fyysisessä 
kivussa
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Paha pitää huolen 
itsestään
• Saat sen, mihin keskityt ja mitä toistat

• Ihmismieli on taipuvainen tarttumaan 
negatiivisiin seikkoihin hanakammin kuin 
positiivisiin.

• Meihin on sisäänkirjoitettu tarve keskittyä 
huoliin ja uhkiin. 

• Muistamme epäonnistumiset, 
menetykset ja hölmöilyt yleensä 
paremmin kuin menestyksen hetket. 

• Myös korjaava palaute kaikuu kehua 
kauemmin. 
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• Paha on hyvää voimakkaampi. 
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Positiivinen
psykologia?

Mietitään, 

mikä tekee 
elämästä 
elämisen 
arvoista

miten 
ylläpitää sitä 

mikä on hyvin

mikä saa 
ihmisen 

kukoistamaan

mikä tekee
ihmisestä
onnellisen

Keskitytään vaikeuksien ja 
mielenterveyttä uhkaavien tekijöiden

sijasta siihen, 

mikä toimii
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Jokaisessa nuoressa
on jotain
pysäyttävän
kaunista ja hyvää.

Huomaa hyvä! tuo kaikki vahvuudet näkyviin.

15

Myönteinen
kehä
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Ihmiselämän 
peruspilareita on se, että 

kokee olevansa tärkeä 
toisille ihmisille. 

• ”Kohtaaminen on aseman antamista nuorelle

• Kehut, hyvän huomenen toivotukset ja mitä sinulle

kuuluu- kysymykset eivät kulu käytössä.”

18
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Mitä nuori tarvitsee?
Sami Mättä (2014)

Deci & Ryan, 2000 

•Pystyvyys – Osaan asioita ja pystyn vastaamaan haasteisiin  

•Tuki (tunteet) – Yhteenkuuluvuuden tunne, olen kiintynyt johonkin  

•Autonomia – Saan päättää asioistani, “omistan elämäni” 

• Merkitys – Merkitsen jotain maailmassa ja elämälläni on suunta 

•Vastuu – Osallistun oman yhteisöni toimintaan  

•Identiteetti – Tiedän, kuka olen omassa ympäristössäni, mitä 

arvostan ja mitkä ovat vahvuuteni

• Sitoutuminen – Nautin haasteista ja jaksan ponnistella 

tavoitteiden eteen
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• Mitä jokainen nuori tavoittelee joka päivä?

• Olen kelpaava, arvostettu ja rakastettu

• Riitän sellaisena kuin olen

• Kuulun yhteisöön joka on sitoutunut hyvään ja 
toimii päättäväisesti hyvän tulevaisuuden puolesta

• Salonen, 2021
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Pohdittavaksi yksin ja parin kanssa

• Millaiset rakenteet teillä tukevat onnistumisten jakamista ja hyviin hetkiin 

palaamista?

• Kumpaa teillä kuullaan enemmän: ratkaisu-, vahvuus- ja 

onnistumispuhetta vai huoli- ja ongelmapuhetta.

• Miten meillä annetaan palautetta nuorille?
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Prof. Esa Saarinen
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MITÄ SINÄ TUOT TILANTEESEEN?

VARMUUS
EPÄVARMUUS

NEGATIIVISUUS

PROVOSOINTI

UHKAAVUUS

RAUHALLISUUS

TURVALLISUUS

MYÖTÄTUNTOISUUS

24
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”Minä osasin!”

”Sain vaikuttaa!”

”Minusta 

välitettiin!”

”Autoin toisia!”
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Muokkaa 

ympäristöä

Vaikuta ryhmään

Lisää myönteistä 

vuorovaikutusta

Kohtaa tarpeet

Tue toimintakykyä

(ennakoi, strukturoi, pilko, 
näytä esimerkkiä,

opeta, älä oleta, peukuta, 

kannusta)

Opeta puuttuvia taitoja, 

kuten tunnetaitoja, stressin 
hallintaa, 

opiskelustrategioita

Tunnista 
vahvuudet

Tue niiden 
käyttöä
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Epämukavuusalue

27
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• Mikä toimii?

• Mikä on hyvin?

• Missä onnistun?

• “Lasi on puolitäysi eikä 
puolityhjä”

29
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Vahvuusvyöhyke

Täällä toimiminen 

voimaannuttaa, auttaa 

onnistumaan ja tuo iloa 

sekä tyytyväisyyttä.
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Pienryhmissä nuorten 

kanssa huomaa hyvä -
palvelussa:

Mieti joku tämän viikon 

pieni onnistuminen, 

jotain joka meni hyvin 
(kaikesta huolimatta)?

Mitä siinä tapahtui?

Kenen kanssa olit?

Mitä vahvuuksiasi 
käytit?

32



29.3.2022

17

Kerro jokin myönteinen asia itsestäsi

Missä minä olen hyvä ?

Mitkä ovat minun 
vahvuuksiani?

Mitä minä osaan 
hyvin?

Mitä tykkään tehdä?
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Huomaa hyvä rakentuu seuraavasti

Vahvuusmieli

Kiinnität aktiivisesti 

huomiota myönteiseen 

toimintaan.

Vahvuuskieli 

Huomioit käytetyt 

vahvuudet ja sanallistat 

ne kannustavaksi 

palautteeksi. 

Vahvuusdokumentointi

Tallennettujen 

havaintojen avulla luot 

onnistumisen historiaa.

1. 2. 3.

34



29.3.2022

18

35

• Näenkö korkeaa suoriutumista?

• Todistanko onnistumisen iloa ja 

sinnikkyyttä haasteiden edessä?

• Huomaanko energiaa ja 

virtauskokemusta? 

• Näenkö korkeaa käyttöastetta?

• Uusitalo & Vuorinen, 2017.

Vahvuuksien 
bongaaminen
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Kirjoita chattiin

• Kolme tärkeintä ohjetta, 
jotka auttavat sinua 
vahvuuksien 
tunnistamisessa, käyttöön 
valjastamisessa ja 
kehittämisessä 
kouluarjessa?

• Mitä teet jo huomenna?

• Mihin se tulee 
vaikuttamaan? 
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Pohdintatehtävä yksin: 
Minä parhaimmillani
• Ajattele itseäsi seurassa, jossa voit olla täysin oma itsesi. 

Minkälaisia puolia sinusta tulee esiin?

• Ajattele itseäsi tekemässä jotain, mistä nautit ja mikä saa
sinut uppoutumaan tekemiseen täysin. 

• Mitä puolia sinusta tulee esiin? 

• Mitä vahvuuksia huomaat itsessäsi, kun aika ja paikka 
unohtuvat? 
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Huomaa hyvä! -palaute
Vahvuusmieli: havainto ja tunne

”Huomasin, miten sinnikkääs0 ponnistelit

tehtävän äärellä. Tulin tosi ylpeäksi sinusta.”
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Huomaa hyvä! -palaute
Vahvuuskieli: ydinvahvuuden konkretisointi

”Huomasin, että käytit tässä tehtävässä 

luovuutta ja sinnikkyyttäsi.”
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Huomaa hyvä! -palaute
Vahvuusediste: kannustus ja tuki, 

tulevaisuuden avautuminen

”Tiedän ja uskon, e;ä tulet pärjäämään

työharjoi;elussa, koska sinulla on jo todella

paljon vahvuuksia ja osaamista. Näiden avulla

tulet selviytymään haasteista, joita kohtaat.”
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POSITIIVINEN CV

Nuoren vahvuudet

• Mikä saa sinut innostumaan? 

• Minkä tekemiseen uppoudut?

• Minkä parissa jaksat olla sinnikäs ja ylittää esteitä?

• Mistä olet saanut kannustavaa palautetta? 
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• Ota kuvia tilanteista, joissa huomaat 

lahjakkuuksiasi, taitojasi, kiinnostuksen kohteitasi 

ja muita resurssejasi nousevan esiin.

• Pohdi lisäksi, miten luonteenvahvuutesi toimivat 
muita osaamisten osa-alueitasi yhdistävänä ja 

voimistavana tekijänä.

Oman osaamisen “palapelin” kokoaminen 

on voimauttava harjoitus. 

Kirjoita jokaiseen palaseen 1-3 itseesi 

liittyvää asiaa. Tarkastele seuraavalla 

viikolla, miten nämä asiat näyttäytyvät 

eri toimintaympäristöissäsi.

Nuorelle: Luonteenvahvuudet. 

Kuka sinä olet?
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”Each person`s greatest room
for growth is in his or her areas
of greatest strenghts.”
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”Meille kaikille on tuttua, miten
puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen
lähellä, joka näkee meissä hyvää ja osaa
houkutella esiin parhaan meistä. 
Ja tiedämme, miten kuihdumme sellaisen
Ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää
meistä vikoja.” 
Desmond Tutu
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