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Suuntautuminen  

Valinnat elämäntilanteissa 



Bad Romance 
1. Jonkun väärän tyypin kanssa, esim. 

karismaattisen, vastustamattoman, 
narsistisen psykopaatin kanssa  

2. Jonkin ominaispiirteesi tai tottumuksesi 
kanssa, joka ei kestä kriittistä tarkastelua 
ajan edessä 

3. Jonkin ratkaisustrategian kanssa 

4. Jonkin roolin tai identiteettitarinan kanssa 

5. Jonkin elämänmuodon kanssa 



“Bad is Stronger than Good” 
P.Rozin & E.B.Royzman, Personality and Social Psychology R. 2001 

• Kielteiset yksiköt ovat vahvempia kuin 
vastaavat myönteiset 

• Kielteisten tapahtumien kielteisyys kasvaa 
nopeammin kuin myönteisten myönteisyys 

• Kielteisten ja myönteisten yksilöitten 
yhdistelmät ovat kielteisempiä kuin 
yhteenlaskun perusteella voisi päätellä 

• Ihminen erottelee kielteisiä ilmiöitä 
herkkäpiirteisemmin kuin myönteisiä 
(eduskuvat, sanasto, responssitavat)  



Välineellinen järki 
(instrumentaalinen, tekninen 
rationaalisuus) vs. tavoitteita 

koskeva järki 
(päämäärärationaalisuus) 



Simon Baron-Cohen (2011). The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty. Basic Books. 



Simon Baron-Cohen (2011). The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty. Basic Books. 



Vanhakantaisuus 
perusasioissa? Kognitiivinen 

konservatismi 

Vrt. R. Janoff-Bulman: Shattered Assumptions, 1992 



Taustavaikuttavat 
perusolettamat, 

mentaalimallit ja skeemat 



“I’m doing everything 
that I can, working with 
experts, really studying 
the statistics to figure 
out a way we can make it 
cool or normal to be 
kind and loving.” 
 

Lady Gaga Time-
magazine, 11.3.2012 



Universaalit luonteen hyveet 
Peterson & Seligman, eds. Character Strenghts and Virtues: A 

Handbook and Classification, 2004 

1 Ylittämiskyvykkyys eli transsendenssi 
(toiveikkuus, tarkoituksen kokemiskyky, 
kohottuneisuus, syvä kunnioittaminen, 
kiitollisuus, huumori) 

2 Tiedolliset ja viisauteen liittyvät luonteen 
vahvuudet (kyky kiinnostua, avoimuus 
ideoille, luovuus, näkökulmien vaihtokyky) 

3 Rohkeus (kestävyys, aitous, kantti, 
integriteetti, innostuneisuus)  

 



Universaalit luonteen hyveet 
Peterson & Seligman, eds. Character Strenghts and Virtues: A 

Handbook and Classification, 2004 

4 Kohtuullisuus (harkintakyky, nöyryys, 
vaatimattomuus, itsehillintä, armollisuus, 
”ei-liian-överi-överisyys-eikä-liian-överi-
mikään-muukaan-suus”) 

5 Oikeudenmukaisuus (sosiaalinen 
vastuullisuus, yhteistyökyky, reiluus) 

6 Inhimillisyys (välittävyys, anteliaisuus, 
rakkaudellisuus, ”kiva, mahtava tyyppi”-
syys) 

 



”                      ” 



”GOOD JOB.” 



Miina Savolainen: Empowering 
Photograph 

http://www.voimauttavavalokuva.net 

http://www.voimauttavavalokuva.net/�


Miina Savolainen: Jenna Pystö 



Miina Savolainen: Paula Anttila 



Miina Savolainen: Petra 
Parvikoski 



Rouva Askola 



Neuvostoliiton joukkojen hyökkäyssuunnat 
talvisodan alkaessa 
Talvisodan pikkujättiläinen, WSOY 1999, s. 144 



Kaksi kysymystä käsi sydämellä 

1. Itseä varten vai toisia varten? 

2. Nyt vai joskus toiste? 
 
 



Paha saa palkkansa 

Uma Thurman “The Bride” alias Black Mamba, Beatrix Kiddo,  
Quentin Tarantino: Kill Bill 



Lessons from Bill 
Kill Bill ending / The Script 

 http://www.youtube.com/watch?v=jKXg2eMaNXU 
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/k/kill-bill-volume-2-script-transcript.html 

 
1. “And for the record … letting somebody 

think somebody they love is dead when 
they’re not… is quite cruel.” 

2. “I overreacted.” 

3. “I’m a murdering bastard. … and there are 
consequences to breaking the heart of a 
murdering bastard.” 

4. “Was my reaction really that surprising?” 

5. “You thought wrong.” 

 

http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/k/kill-bill-volume-2-script-transcript.html�
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Paha saa palkkansa, jotta seuraava 
sukupolvi voittaa 

Uma Thurman “The Bride” alias Black Mamba, Beatrix Kiddo,  
Quentin Tarantino: Kill Bill 
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