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Kiitollisuus!



Pieni harjoitus



Naapurin kanssa pareittain:

Päättäkää kumpi A, 
kumpi B





Hetken päästä kuvaile parillesi (B:lle):

Jokin viime aikojen kohokohta TAI jotain, 
mistä olet todella innoissasi ja jonka koet
merkitykselliseksi (esim. urheiluseurassasi).





Parisi (A) kertoo sinulle kohta jotakin. Kun hän 
puhuu, pidä kasvosi täysin peruslukemilla ja 
liikkumatta. Älä tee tai ilmaise
absoluuttisesti mitään eli

älä hymyile, älä liikuta kulmakarvoja, älä
sano mitään, älä päästä mitään ääntä. 

Älä kerro parillesi, mitä sinut on ohjeistettu
tekemään. 





Nyt on aikaa minuutti, 
toteuttakaa äsken annetut ohjeet



Miltä tuntui?





Ihminen



Vastavuoroisuus ja
reiluus

Empatia, myötätunto

• Apinat ja 
empatiapaasto

• Rotat
• Taaperot ja käsinukke
• Suklaa ja aivot
• Katse vai kosketus?

Ihminen on 
myötätuntoinen peto



kolme steppiä

TIETO TUNNE TOIMINTA



Mikä on 
määränpäämme?

-



Mikrohetki



Mikrohetkesta
mikroliike



jälleen kolme steppiä

TIETO TUNNE TOIMINTA



+



Vapaaehtois-ja 
vertaistoiminta



Vapaaehtois-
toimijat!



Kestävyys, 
koko yhteiskunnan



Myötätunto – mitä edistää?

YKSILÖIDEN HYVÄ ELÄMÄ YHTEISÖJEN HYVÄ ELÄMÄ
Onnellisuus

Sosiaaliset yhteydet, sidoksisuus

Kyvykkyys ja luovuus

Mielihyvä; ilo

Terveys ja eliniän ennuste

Parempi työhyvinvointi
- Myös töistä palautuminen, 
kotona



Myötätunto – mitä edistää?
YKSILÖIDEN HYVÄ ELÄMÄ YHTEISÖJEN HYVÄ ELÄMÄ

Onnellisuus Vahva evoluution voima

Sosiaaliset yhteydet, sidoksisuus Innovaatiot, uskallus

Kyvykkyys ja luovuus Rekrytointi ja sitoutuminen
– ja elevaatio

Mielihyvä, ilo – versus kivun
väheneminen

Tuen ilmapiiri, sos.suhteet, 
luottamus - myös sopeutuvuus

Terveys ja eliniän ennuste Ihmisten kohtaaminen, palvelu. Uusi
arvonluonti

Parempi työhyvinvointi
- Myös töistä palautuminen, 
kotona

Parempi johtajuus
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Vapaaehtoistoiminnan voima
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Olet täällä,
koska 

haluat olla.
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Ajankohtaiset muutokset

Julkinen sektori
• Valtio ja kunnat

Yksityinen sektori
• Yritykset

Kolmas sektori
• Vapaa-ajan toiminta
• Kansalaistoiminta
• Yhdistykset, järjestöt

Yksityiselämä
• Perhe, läheissuhteet

Taloustilanne; ns. 
huoltosuhde

Uusi arvonluonti 
kilpailutekijänä; 

forprofit/nonprofit

Resurssi kohdistuu 
läheissuhteisiin?

Yhteiskunnallinen kysyntä; 
riittäkö resurssia (luottamus, 

aika, raha)?

Leikkaukset, 
kilpailutuskulttuuri, 

poliittinen tahto

Digitaalisuus
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 Seuraukset ajan/rahan antamiselle

Julkinen sektori
• Valtio ja kunnat

Yksityinen sektori
• Yritykset

Kolmas sektori
• Vapaa-ajan toiminta
• Kansalaistoiminta
• Yhdistykset, järjestöt

Yksityiselämä
• Perhe, läheissuhteet

Rahaa on vähemmän ja siitä 
kilpailevia toimijoita 

enemmän
Digitaalisuus myös 

antamisessa

Eettisyys liiketoiminnan 
ytimessä; joukkorahoitus 

antamisen muotona

Kansalaisten vastuu 
kasvaa täälläkin (hoiva, 

hoivan ostaminen)Uskottavuus; arvopohja; 
erityisluonne?  

Vapaaehtoistoimintaa 
kunnilla ja yrityksillä



KANSALAISTOIMINTA JA 
JULKINEN SEKTORI TÄNÄÄN

• Pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahva kannatus
• 40 % suomalaisista antaa aikaansa ja osaamista 

(vapaaehtoistoiminta)
• 50 - 70 % suomalaisista antaa rahalahjoituksia
• Lapset, nuoret, vanhukset, sairaudet, veteraanit 
• Kotimaa kansainvälisiä kohteita mieluisampi
• Auttamishalu, altruismi korostuu
• ”Järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoisten avulla pyritään 

hoitamaan kuntien tehtäviä, vaikka niin ei pitäisi tapahtua”; 
melkein 50 % ainakin osin samaa mieltä  



Juuri urheilun saralla, viisi vahvuutta!

• Sukupuoli-jakauma – tasaisempi!
• Ikäjakauma – tasaisempi!

• Itse/saaminen versus antaminen – tasaisempi!
• Talkoomaisuus versus muodollisempi –

tasaisempi!
• Erityisyys versus yleisesti hyvä elämä –

tasaisempi!



Vapaaehtoismotiivit Suomessa 
(Esim. Grönlund 2012; Pessi 2008)

• Ydin: toisiin suuntautuvuus (”haluan auttaa”, ”haluan käyttää 
aikaa johonkin merkitykselliseen”, ”vanhusten asiat ovat lähellä 
sydäntä”)

• Muita syitä: 

• sosiaaliset syyt (uudet kontaktit, yhdessä tekeminen)

• halu käyttää aikaa johonkin mukavaan, saada kokemuksia 

• halu oppia tai hyödyntää osaamista

• toiminnan sisältöön liittyvät syyt 

• Minä-lähtöiset ja toisesta lähtevät, egoistiset ja altruistiset 
motiivit eivät toisilleen vastakkaisia

• Passiivisuuden keskeiset syyt: aikapula ja ”kukaan ei ole pyytänyt 
mukaan”
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MONIN 
MOTIIVEIN, 
MONIN ARVOIN



Jää pohtimaan:

Motiivit juuri meidän seurassa?
Vapaaehtoisten tukeminen juuri meillä?
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Jalkauttakaa:

2-3 konkreettista asiaa: 
Kuinka huolehditaan yhdessä meidän 

seuran myötäinnon kulttuurista?



Oma työkalupakki!



Johtajan oma 
esimerkki on 
äärettömän 
keskeinen!

= kulttuuri meillä



Yhteisön arkinen kulttuuri
AINA tukee, kannustaa, sallii
tietyntyyppisen käytöksen

Millaisen, meillä?



Myötätunto EI hempeilyä
- Jämäkkä empaattisuus

Picture: Wilsoncenter.org



Myötätunnolla
johtaminen

Prof. Anne Birgitta Pessi / CoPassion & CoCare

• Tunteet: ei fiksausmoodia muttei myöskään  vellomista. 
Jämäkkä empaattisuus

• Myötätuntoinen, palveleva johtaja = vahvempi johtaja
• Elevaatio

• Tähtihetket
• Vastuu myös rakenteista

• Reiluus



Mitä voin 
tehdä 

samantien?



Mikä on ihmisten
kohtaamisessa
myötätunnon
vastakohta?

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS



Myönteinen palaute
& arvostamisen osoittaminen



Esim. 
“Mitä arvostan juuri
sinussa vapaaehtois-
kumppanina/kollegana

”

kierros kokouksen alkuun,
jokainen jokaiselle

3 asiaa lapulle



Reiluus!





Yhteinen
ilo & juhlistus



Tunnemmeko
toisemme?



MUKAAN `kotiläksyksi´

viisi konkreettista
työkalua myötätuntoon



Syväkiitos

– 1. Kuvaile, miten paljon toinen on nähnyt vaivaa  
– 2. Kuvaile, miten paljon hyötyä hänen panoksestaan seuraa 
– 3.  Kiitä vilpittömästi



Millaista energiaa tilaan tulee, kun
mina saavun paikalle?

Ihminen on tunneolento, ja kaikissa
tilanteissa.



Myötätuntoinen kuuntelu

• 1. Ymmärrät puheen sisällön 
• 2. Ymmärrät puheen merkityksen puhujalle
• 3. Ymmärrät asiaan liittyvät tunteet
• 4. Osaat peilata ymmärryksesi puhujalle 
• 5. Osaat välittää hyvän tahtosi tai halusi auttaa 



Perspektiivi-vierailu -ajatusharjoitus 
ristiriitatilaiteisiin ja yhteyden katkeamiseen

Santagatan: “Just like me”: 

“Tällä ihmisellä on toiveita, pelkoja, kuten minullakin. 
“Tällä ihmisellä on perhe, rakkaat kuten minullakin”. 
“Tämä ihminen haluaa kokea merkityksellisyyttä, arvostusta ja 
kunnioitusta, kuten minäkin”.



TOISTEN KANSSA ESIM: “Mitä arvostan juuri
sinussa kollegana” –kierros tiimissä.

ITSEN KANSSA ESIM: “Mitä sain aikaan (vs. 
en tehnyt) tänään ja missä onnistuin tänään

(vs. missä mokasin) ?”



Myötätunnon   
mullistava voima

• Mitä, miksi, miten? 
Vinkitkin!

• PS-kustannus 2017





Aplodit teille!



Kiitos! 
Myötäintoista alkutalvea!



Cohumans.fi & HY
Anne Birgitta Pessi: 
anne.b.pessi@helsinki.fi / Helsingin yliopisto
annebirgitta@cohumans.fi / CoHumans Oy
p. 041 544 3424

Yhteystiedot 



facebook.com/
copassiontutkimus

#copassionresearch
www.copassion.fi
copassion@helsinki.fi
anne.b.pessi@helsinki.fi

@CoPassion_hanke

Help with the graphic design: Susanna Hyppönen, Anna Seppänen, Timo Leppänen
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