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LUOVUUTTA 
 TYÖPÄIVÄÄN

 

 



— G E O R G E  L O I S -

“Creativity can solve almost
any problem. The creative
act, the defeat of habit by

originality, overcomes
everything.” 

http://www.georgelois.com/
https://www.wework.com/ideas/creativity-for-teams
https://www.wework.com/ideas/creativity-for-teams


 

Ihanaa, että juuri sinä luet tätä. Se kertoo, että olet kiinnostunut oman
luovuuden herättelystä ja ehkä kaipaat sitä enemmän elämääsi. 

Tämän työkirjan pienten harjoitteiden avulla voit herätellä elämässäsi ja
työpäivässäsi luovuutta ja ajattelun joustavuutta. Hyödynnämme
seuraavien päivien aikana rennosti mm. erilaisia kehollisia harjoituksia,
luovaa kirjoittamista ja maalausta sekä hetkeen pysähtymistä.
Seuraavan 2 viikon aikana voit herätellä omaa luovuuttasi ja
palutumistasi 10 erilaisen helpon harjoitteen avulla, töissä tai kotona.

Voit onnitella jo itseäsi. Sillä jo kiinnostus uusiin asioihin lisää luovuutta
ja auttaa löytämään uudenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Tämä työkirja
sopii siis ihan jokaiselle, etkä tarvitse mitään ennakkotaitoja. Anna
itsellesi mahdollisuus luovaan toimintaan ja lähde kokeilemaan
harjoitteita rohkeasti. Voit tehdä harjoitteet järjestyksessä tai valita ne
sinulle sopivassa järjestyksessä.

Saatat huomata matkan aikana, että joinakin päivinä harjoitteet tuntuvat
helpoilta, kun taas toisina päivinä jokin tuntuu haastavammalta. Pysähdy
niinä hetkinä kysymään itseltäsi, mistä on kyse. Oletko ehkä väsynyt,
onko sinulle millaisia odotuksia itsellesi jne? Voit kirjoittaa työkirjaan
ajatuksiasi matkan varrelta. 

Haluan vielä muistuttaa, että luovuus ei 
ole suorittamista, vaan saat nauttia 
hetkestä ja tekemisestä. 

Terveisin
Hanna Tuominen
Luovan hyvinvoinnin valmentaja

TERVETULOA! 



MITÄ ON LUOVUUS JA MIHIN SITÄ
TARVITAAN? 

 

Luovuus määritellään yleensä kyvyksi luoda jotain uutta. Usein
ajatellaan, että ainoastaan taitelijat, kuten säveltäjät tai maalarit ovat
luovia. Tai että luovuus on ominaisuus jota meillä on tai ei ole.
Me kaikki olemme kuitenkin luovia. Luovuutta on monenlaista. Se voi olla
uusien ideoiden keksimistä, piirtämistä, ongelmanratkaisu kykyä,
organisointia tai ylipäätään kykyä nähdä ympärillään eri tilanteissa
vaihtoehtoja. 

Lapsina monet asiat olivat meille uutta. Meille ei oltu vielä opetettu mikä
on oikein tai miten jokin asia kuuluu tehdä. Uudet asiat, innostus ja
rohkeus kokeilla, tietämättä lopputulosta oli ihanaa ja jännittävää.  Tuo
innostuneisuus, leikkimielisyys ja luova ajattelu on meissä vieläkin
olemassa.

Stressaantuneena, kiireisenä ja väsyneenä, luovuus ja mielikuvitus
helposti katoaa, meidän ajattelutapamme kapenee ja kyky nähdä
vaihtoehtoja tai ratkaisuita heikkenee. Luovuutta ei voi pakottaa, mutta
onneksi sitä voidaan herätellä, houkutella ja kehittää. Luovuus kaipaa
aikaa ja tilaa, joten anna itsellesi aikaa joka päivä n.10 minuuttia ja tutki
rennosti mitä huomaat omassa ajattelussa tai hyvinvoinnissasi. 

Erilaisia luovia menetelmiä hyödyntämällä lisäämme aivojen
joustavuutta sen lisäksi, että se on hauskaa ne lisäävät myös
palautumista ja työstä irrottautumista. 

Lue lisää: https://blogi.thl.fi/luovuus-on-voimavara-josta-on-arjessa-
monenlaista-hyotya/

https://blogi.thl.fi/luovuus-on-voimavara-josta-on-arjessa-monenlaista-hyotya


10 HARJOITUSTA TYÖPÄIVÄÄN

 

Tänään pysähdy hetkeksi ja kuuntele miltä kehossasi tuntuu, voit ottaa
tavaksi kysyä itseltäsi miltä tänään tuntuu ja mitä kehosi tarvitsee. Kun
opit kuuntelemaan kehoasi, voit oppia luottamaan, että tunnistat myös
muutokset hyvinvoinnissasi. Tee näitä kehoasi koskevia huomioita
kuitenkin rennosti ja muista olla itsellesi armollinen.

Tehtävä: Istu tai seiso, sulje silmäsi ja liikuta käsiä hengityksen mukana
rauhassa sisäänhengityksellä ylös ja uloshengityksellä alas noin
minuutin ajan. Jos ajatukset harhailevat, palauta ne lempeästi käsiin ja
liikkeeseen. 
Anna käsien laskeutua vartalon vierelle ja skannaa kehosi mielessäsi
päästä varpaisiin, huomioi miltä kehosi tuntuu. Tulet vain tietoiseksi
omasta kehostasi ja sen tuntemuksista. Voit kysyä myös keholtasi mitä
se tarvitsee tänään ja pystyisitkö toteuttamaan näitä tarpeita.

1 PÄIVÄ 

Mitä huomasit?



 

2 PÄIVÄ 
Tänään ota 10 min aikaa itsellesi ja kirjoita mitä mielessä juuri nyt. Voit
kirjoittaa huolia, suunnitelmia, tavoitteita, unelmia ihan mitä mielessäsi
juuri nyt pyörii. Kirjoituksessa ei tarvitse olla mitään logiikkaa,
järjestystä, eikä kieliopista tarvitse välittää. Kirjoita vain ajatuksen virtaa.
Tärkeämpää on vapaasti kirjoittaa, kuin saada järkevää tekstiä aikaan.
Pyri kirjoittamaan koko 10 min vaikka se ei olisi mielestäsi mitään
järkevää.

Tämä tehtävä on loistava työpäivän aloitukseen tai lopetukseen,
rauhoittamaan mieltä ja jäsentämään ajatuksia.

Mitä mielessä?



3 PÄIVÄ 
Joskus on hyvä unelmoida isosti, liidellä ajatuksissaan ja antaa ideoiden
virrata. Unelmointi auttaa meitä kurkistamaan oman, joskus
rajoittuneenkin ajattelun ulkopuolelle. Mitä jos? Mitä jos sinulla olisi
taikasauva? Mitä tapahtuisi? Mitä muuttaisit? Millainen olisi sinun
unelmiesi päivä jolloin kaikki asiat ovat niin kuin sinä haluat?

Tehtävä: Sulje silmät, hengitä muutaman kerran syvään ja anna
ajatusten liidellä. Mitä tekisit jos mikään ei rajoittaisi sinua? Millainen
elämäsi olisi vuoden päästä, jos mikään ei estäisi tai rajoittaisi sinua
tekemästä haluamiasi asioita? Miltä sinusta silloin tuntuisi, mitä näkisit
ympärilläsi, millaisia asioita kuulisit?

Extra: Jos haluat, voit lisäksi miettiä 
Mitä voisit lisätä elämääsi, jotta tuo unelma toteutuisi?
Mistä ehkä olisi hyvä luopua? 

Mistä unelmoit?



4 PÄIVÄ 

Ota paperia ja kynä, sekä varaa harjoitukseen n. 5-10 min aikaa (laita
halutessasi ajastin)
Sulje silmät ja piirrä hengityksen tahtiin jotain paperille muutaman
minuutin ajan. Pidennä tietoisesti hieman uloshengitystä. Kuuntele
miten kehosi reagoi, ole lempeä.
Kun olet mielestäsi valmis, avaa silmät ja voit halutessasi värittää
hengityskuviosi.  Käytä rohkeasti värejä, jotka sinua tänään kutsuvat.

Kaipaatko rauhoittumista ja pään tyhjentämistä työpäivään tai työpäivän
jälkeen?
Tänään ota aikaa itsellesi rauhoittumiseen, rentoon piirtämiseen ja
väreillä leikkimiseen. 

Mitä huomioita teit?



5 PÄIVÄ 

Mitä huomioita teit?

Tässä harjoite jonka avulla voi purkaa jännitystä kehosta, vaikka ennen
jännittävää tapahtumaa. Koko harjoitteeseen menee aikaan n. 5min.

Laita rauhallinen musiikki soimaan, istu tai seiso mikä tuntuu
paremmalta. Keskity musiikkiin rauhassa. Purista nyrkit yhteen ja
jännitä käsivarsia, sekä koko kehoa useamman sekuntin ajan, rentouta, 
toista esim. 3-5 krt. Huomaa miltä rentoutuminen tuntuu kehossa.

Millaisissä tilanteissa rentoutumisesta olisi sinulle hyötyä?



6 PÄIVÄ 

Mitä huomioita teit?

Meidän aivot tykkäävät tuttuudesta ja rutiineista. Teemme mielellämme
asiat totutulla tavalla, koska se on helppoa ja ennakoitavaa. Itsestään ja
omista reaktioista oppii kuitenkin paljon, kun irrottautuu vanhoista
rutiineistaan ja tekee jotain uudella tavalla.

Kokeile, laita kädet ristiin, ja katso kumpi peukalo on päällä. Nyt risti
sormet niin, että toinen peukalo on päälimmäisenä. Tuntuuko erilaiselta?

Uusien asioiden tekeminen lisää luovuutta ja aivojen joustavuutta.
Samalla voit haastaa niitä uskomuksia joita sinulla on itsestäsi ja
kyvyistäsi. Laajentamalla ajatteluaailmaa, löydämme uusia tapoja tehdä
asioita ja selviytyä haasteista. 

Tehtävä: Tunnista ja haasta omat rutiinisi. Mitä teet aina samalla
tavalla? Pue vaatteet päälle eri järjestyksessä tai harjaa hampaat eri
kädellä, kuin normaalisti. Mitä uutta voisit kokeilla? Tee töitä eri
paikassa. Juttele tuntemattomalle hississä. Mitä huomaat?



7 PÄIVÄ 

Mitä huomioita teit?

Vihreät: salaatit, kaalit, herneet, pavut ja yrtit 
Punaiset: tomaatit, verigreippi, vesimeloni, paprika, marjat 
Keltaiset: luumut, maissi, hunajameloni, keltainen paprika sekä
sitrushedelmät 
Sinisävyiset: marjat, luumu, marja-aronia, punajuuri, viinirypäleet,
munakoiso 
Vaaleat: kaalit, omena, sipulit, palsternakka, retikka, sienet, pähkinät

Tänään nauti väreistä. Tee itsellesi oikein värikäs ruoka- tai
salaattiannos. Keskity eri värisävyihin ja rakenteisiin. Ota aikaa ja nauti
rauhassa niistä ennen syömistä. Nautiskele jokaisesta suupalasta. 

Värikäs ruoka-annos on paitsi kaunis, myös erityisen terveellinen!
Värikäs annos houkuttelee syömään enemmän vihanneksia ja niitä voikin
huoletta nauttia melkein rajattomasti.

Vinkkejä annokseen:



8 PÄIVÄ 

Laita halutessasi lempimusiikkisi soimaan, sulje silmät ja kuuntele
rauhassa soivaa musiikkia, mitä muuta ehkä kuulet. Poimi
ympäristöstä 5 erilaista ääntä, keskity niihin vuorotellen. 
Seiso rauhassa, voit siirtää halutessasi painoa jalalta toiselle,
tunnustella miltä lattia tuntuu jalkojen alla, entä vaatteet ihoa vasten? 
Voit avata silmät ja katsella mitä näet ympärilläsi, keskity tarkasti
vuorotellen ainakin 5 asiaan mitä näet, värit, tekstuuri, muoto.

Ota tänään hetki aisteihin palaamiselle: keskity kuuloon, näköaistiin,
tuntemuksiin vuorotellen.

Erityisesti haastavissa tilanteissa aisteihin palaaminen helpottaa
rauhoittamaan mieltä ja kehoa, näkemään asiat uudessa valossa.

Mitä huomioita teit?



9 PÄIVÄ 
Ota itsellesi aikaa, voit laittaa musiikin soimaan halutessasi, katsele
ikkunasta ulos n. 5 minuuttia. Keskity väreihin, muotoihin, siihen mitä
näet. 

Sulje silmät, hengitä muutaman kerran rauhassa ja piirrä tai maalaa
mitä mieleesi tulee. Kuvan ei tarvitse esittää mitään, kokeile, leiki ja käytä
rohkeasti  värejä.  

Mitä huomioita teit?



10 PÄIVÄ 

Voit koota ennakkoon suosikkibiisejäsi listalle, rauhallisia ja
energisiä, eri tarkoituksiin.
Laita tällä kertaa esim. energinen biisi soimaan, istu tai seiso, kumpi
tuntuu tänään paremmalta. Sulje silmät ja kuuntele musiikkia, anna
kehon lähteä liikkumaan niin kuin musiikki houkuttelee. Liike voi olla
isoa, pientä ja joskus jopa piilossa kehon sisällä. Fiilistele miltä tanssi
tuntuu.
Voit avata silmät ja lähteä liikkumaan tilassa tanssien, juuri niin kuin
sinusta hyvältä tuntuu. 

 Tässä harjoite jonka avulla voi pitää hauskaa, rauhoittua tai lisätä
energiaa päivään. Harjoitteen osat voi tehdä myös erikseen. Koko
harjoitteeseen menee aikaan n. 5min.

Haasta itsesi:
Aloita viikonloppu/päivä fiilistelemällä ja tanssimalla

Miten olisi vaikka perjantai jammailut joka työpaikalle!

Mitä huomioita teit?



ONNITTELUT!

 YHTEYSTIEDOT: 
 

Hanna Tuominen
hanna@hannatuominencoach.com

p.(+358) 41 505 4522

Olet nyt kahden viikon ajan pysähtynyt itsesi ja oman luovuutesi
herättelyn äärelle. 

 
Luovuus saattaa esiintyä elämässä monin eri tavoin. Se voi olla hetki

väreillä leikkien, uusi tapa suhtautua asioihin, hetki liikkuen ja musiikista
nauttien, pysähdys kesken päivän maisemia ja muotoja  ihaillen tai

uuden näkökulman löytäminen käsillä olevaan haasteessa.
 

Muistathan tulevaisuudessakin antaa tilaa ja aikaa omalle luovuudelle
sekä nauttia pienistäkin muutoksista.

 
Voi hyvin tänään(kin)

-Hanna-



 
Hanna Tuominen

hanna@hannatuominencoach.com
041 505 4522

www.hannatuominencoach.com
                 hannatuominencoach

 

KAIPAISITKO APUA? 
Joskus oman hyvinvoinnin kanssa saattaa ilmetä haasteita, joista voi  olla

hankala saada kiinni. Haasteet voivat liittyä jaksamiseen, ajankäyttöön
tai palautumiseen. Tunteeseen, että haluaa muutosta, mutta ei oikein
tiedä mitä ja miten. Haaste voi olla oman suunnan löytymisessä tai

omien arvojen kirkastamisesta. 
 

Silloin ulkopuolisen valmentajan kanssa työskentely saattaa auttaa
hahmottamaan omaa tilannetta ja sen mahdollisia ratkaisuja. 

 

Mikäli haluat apua muutokseen, ota rohkesti yhteyttä!
 

Käy tutustumassa nettisivuihini ja ota sosiaalisen median tilit
seurantaasi, ja saat uusimmat vinkit sekä tiedon ajankohtaisista asioista.

Voit aina laittaa minulle yksityisviestin tai sähköpostia.
 

Mielelläni kuulisin myös millaista apua sait tästä työkirjasta. 

  YHTEYSTIEDOT: 


