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Oma muutos on väistämätön 



Kovat numerofaktat 

1. Nauruindeksi 

2. Suuteleva pari –indeksi 

3. Asshole-indeksi 



“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 



Stocks and Flows 



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 akselilla 

3. Jonkin favorite nautiskelumuotosi kanssa 

4. Jonkin ratkaisustrategiasi kanssa 

5. Jonkin surkeutesi kanssa (enjoying your 
miseries) 

6. Jonkin roolin tai identiteettitarinan kanssa 

7. Jonkin elämänmuodon kanssa 



Tapojen ja tottumuksen voima 



Tausvaikuttavat 
perusolettamat, 

mentaalimallit ja skeemat 



• ”Minkäänlaisen 
kiihdytyksen 
toteuttaminen on 
Berliinin filharmonikoille 
äärimmäisen vaikeaa. 
Orkesteri on kuin erittäin 
painava saksalaisrekka, 
ja Sibeliuksen musiikissa 
pitää todella liikkua”  

 

 

 

• ”…tempon kiihdytys kontrolloidusti on hyvin 
vaikeaa. Se vaatii samaa luottamusta kuin 
harjoituksissa, jossa lähdet kaatumaan suorin 
vartaloin taaksepäin koska oletat, että toiset 
ottavat sinut vastaan.” (HS 3.2.2015) 

 

 

Sir Simon Rattle 



Mielesi moninaisuus 



”                      ” 



”GOOD JOB.” 



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

R. Baumeister et al, Review of General Psychology 2001 

• Kielteiset yksiköt ovat vahvempia kuin 
vastaavat myönteiset 

• Kielteisten tapahtumien kielteisyys kasvaa 
nopeammin kuin myönteisten myönteisyys 

• Kielteisten ja myönteisten yksiköitten 
yhdistelmät ovat kielteisempiä kuin 
yhteenlaskien voisi päätellä 

• Ihminen erottelee kielteisiä ilmiöitä 
herkkäpiirteisemmin kuin myönteisiä 
(sanastot, symboliikat, responssitavat)  



Miina Savolainen: Empowering 
Photograph 

http://www.voimauttavavalokuva.net/index.htm 

http://www.voimauttavavalokuva.net/index.htm


Miina Savolainen: Jenna Pystö 



Miina Savolainen: Paula Anttila 



Miina Savolainen: Petra 
Parvikoski 



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 

 

1. “And for the record … letting somebody think 
somebody they love is dead when they’re not… 
is quite cruel” (uhriasema) 

2. “I overreacted.” (vähättely) 

3. “I’m a murdering bastard. … and there are 
consequences to breaking the heart of a 
murdering bastard.” (olemusajattelu; fixed 
mindset) 

4. “Was my reaction really that surprising?” 
(vastuun siirto toiselle) 

http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/k/kill-bill-volume-2-script-transcript.html 

http://www.youtube.com/watch?v=jKXg2eMaNXU 
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Äärirajoille, sua varten 

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


