
  Voimavarakartoitus

Minä itse

Vapaa-aikaUra ja talous

Koti ja perhe

Tehtävässä jaetaan elämäsi neljään osa-alueeseen. 
Elämä kantaa, vaikka yksi jalka hetkittäin ontuisikin. 

Mutta jos kaksi jalkaa ontuu, jakkara kaatuu. 
Tarkastele elämääsi näiden osa-alueiden kohdalla: 

Mistä saat voimaa ja mikä kuluttaa sitä? 
Katso seuraavalta sivulta avustavia kysymyksiä.
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Ura ja talous

Minä itse

Koti ja perhe

Vapaa-aika

Eli keho, mieli, tunteet ja asenteet 

Eli ystävät ja harrastukset

Eli työ, opiskelu ja talous

Eli parisuhde, parisuhteettomuus, vanhemmuus ja muut lähisuhteet

Mitä tunnet päiviesi aikana? Enemmän iloa? Vai jotain muuta? 
Mistä tunnetilasi johtuu? Onko syy sisäinen vai ulkoinen? (Itsestä johtuva) 
Miltä kehossasi oleminen tuntuu?  
Minkälaisia ajatuksia sinulla on? Ovatko ne positiivisia vai jotain muuta? 

Onko kotisi paikka, jossa on hyvinvoivia ihmisiä? 
Ovatko lähisuhteesi toimivia? Miten ovat ja miten eivät? 
Saatko tukea? Tuletko nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin olet? 

Oletko ammatillisesti siellä missä haluat olla? 
Oletko taloudellisesti siellä missä haluat olla? 
Onko jotain mitä haluat vielä oppia? 
Minkälaisia tunteita taloutesi ajattelu herättää sinussa?

Onko vapaa-aikasi palauttavaa? 
Onko sinulla riittävästi vapaa-aikaa? 
Onko elämässäsi ihmisiä, joiden läsnäolo voimistaa sinua?

Vastausten pohtimisessa avustavia kysymyksiä
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Yksinkertaisia keinoja lisätä hyvinvointia

Toimintasuunnitelma

Muista!

- Tee lista niistä asioista, joiden koit olevan hyvin 
- Tee  lista niistä asioista, joiden suhteen olisi parannettavaa 
- Mieti sitten miten voit kasvattaa hyvien asioiden vaikutusta ja miten 
vähentää hyvinvointiasi haittaavien asioiden vaikutusta eli 
TAVOITTEESI 

- Kirjoita toimintasuunnitelma siitä, miten pääset tavoitteisiisi, 
positiivisella kielellä eli kuvaile ensin missä haluat olla, mikä on 
lopputulos johon tähtäät. Esim. Minulla on hyvä ystävä, jonka kanssa 
harrastamme tanssia 
- Ota kolme tavoitetta tai teemaa ja laita ne tärkeysjärjestykseen - 
mikä lisäisi eniten hyvinvointiasi? 
- Kun olet saanut listan valmiiksi, kuvittele polku joka vie sinut 
tavoitteisiisi. Minkälaisia asioita pitää tapahtua? 
- Päätä ensimmäinen askel, jonka otat kohti tavoitettasi ja tee se heti! 
- Huolehdi seuraavien askeleiden toteuttamisesta eli laita tehtäviä 
kalenteriin tai sovi yhteisestä haasteesta ystävän kanssa.

Voit tehdä tätä tehtävää aika-ajoin ja päivittää tilannetta. Matka ei 
useinkaan ole suoraviivainen, joten pienet välitsekkaukset ovat 
tarpeen! Opit kokoajan itsestäsi uutta ja huomaat edistyväsi :)

Minkälaiselta elämäsi näytti? 
Mikä on seuraava askel?

Onnea matkaan!
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Tee sitten toimintasuunnitelma! 


