
UNELMIA KOHTI
-ASKEL KERRALLAAN

ITSEVALMENNUS OPAS TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN



•
Tämän oppaan avulla kirkastat tulevaisuuden haaveesi ja löydät askelet
unelmasi saavuttamiseksi. Uskosi onnistumiseen lisääntyy ja motivaatiosi
tehdä töitä tavoitteidesi eteen kasvaa. Sinun ei tarvitse tehdä kaikkea
yksin, kun hankit matkallesi tukijoukkoja. 

Itsevalmennus opas sisältää kymmenen tehtävää, jotka voit tehdä joko
yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Yhdessä tehtynä saat matkallesi
mukaan jo ensimmäisen kannustajan. Tarvitset oppaan lisäksi kynän ja 
paperia sekä hieman aikaa omille haaveillesi ja elämällesi. 

Opas perustuu Lyhytterapiainstituutissa kehitettyyn Reteaming –
valmennusmenetelmään ja on laadittu erityisesti nuorille motivaation ja 
toivon lisäämiseksi vuonna 2021.

• Unelmia kohti, askel kerrallaan!



1. KUVAA TULEVAISUUDEN 
HAAVEESI

Miltä unelmissasi näyttää? Miltä sinusta 
siellä tuntuu? Missä olet unelmissasi? 

Mitä teet? Keiden kanssa olet? 
Minkälainen on unelmasi, kun mikään ei 

ole esteenä?

Anna ajatustesi virrata, laita vaikka 
silmät kiinni ja hengitä syvään. Usko, 
että haaveissa kaikki on mahdollista. 

Unohda tässä kohtaa kaikki mahdolliset 
murheesi.

o Kun olet valmis, kirjoita haaveesi 
mahdollisimman tarkasti ylös 
paperille.



2. ASETA TAVOITE

Aseta konkreettinen tavoite 
tulevaisuudelle, joka vie sinut unelmiasi 
kohti. Esim. opinnoista valmistuminen 

tai työpaikan löytäminen. 

Kun valitset tavoitetta, voit aluksi 
miettiä useita vaihtoehtoja. Valitse niistä 

yksi, mikä vie muitakin tavoitteitasi 
eteenpäin.

o Kun olet valmis, kirjoita tavoitteesi 
ylös paperille.

o Seuraavaksi keksi tavoitteelle jokin 
nimi tai slogan.



3. HANKI KANNUSTAJIA

Mieti ketkä ovat kannustajiasi. Keitä 
ovat ne ihmiset ja tahot, jotka voisivat 

kannustaa sinua etenemään kohti 
tavoitettasi?

Ei haittaa, vaikka he eivät vielä tietäisi 
haaveistasi. Mieti kuitenkin ketkä sinua 

voisivat auttaa, jos pyytäisit tukea ja 
ketkä haluaisivat sinun onnistuvan? 

o Kun olet valmis, kirjoita kannustajiesi 
nimet  ylös.



4. KARTOITA HYÖDYT

Pohdi seuraavaksi tarkkaan mitä hyötyjä 
tavoitteen saavuttamisesta on:

1) sinulle itsellesi
2) perheellesi 
3) ystävillesi

4) kannustajillesi 
5) oppilaitoksellesi/työpaikallesi

6) yhteiskunnalle 
7) jollekin muulle taholle? 

Saatat yllättyä kuinka monelle 
tavoitteesi saavuttaminen on 

merkityksellinen asia. 

o Kun olet valmis, kirjoita hyödyt 
mahdollisimman tarkasti ylös.



5. HUOMAA TAPAHTUNUT 
EDISTYS

Mitä sellaista olet jo tehnyt, mikä vie 
sinua kohti unelmaasi ja tavoitettasi? 

Oletko kenties jo aloittanut jonkin 
koulutuksen, harrastuksen tai uuden 

elämäntavan? Vai oletko päättänyt, että 
aloitat?

Oletko tehnyt mielessäsi suunnitelmia 
tai selvittänyt asioita etukäteen? 

Suunnittelu ja selvittelytyö on 
merkittävä askel ennen konkreettisia 

tekoja, huomioi siis kaikki edistys!

o Kun olet valmis, kirjoita ylös 
edistyksesi.



6. EDISTYKSEN ASKELET

Kuvittele tavoitteen saavuttaminen 
vaiheittain. Kuvittele askelet, jotka otat 

saavuttaaksesi tavoitteesi. 

Edistyksen askelet voi olla helpompi 
ajatella aikajanalle esim. kuukausittain. 

Tee realistiset suunnitelmat, jotka on 
mahdollista toteuttaa.

Muista suunnitelmissasi armollisuus 
itseäsi kohtaan ja lepohetket!

o Kun olet valmis, kirjoita edistymisen 
askelet ylös.



7. ONNISTUMINEN EI OLE 
HELPPOA

Tässä kohtaa, kun vaiheet ovat selvillä, 
saattaa tuntua siltä, että tavoitteen 

saavuttaminen ei ole helppoa, eikä se 
aina olekaan. 

Mieti seuraavaksi niitä asioita, miksi 
onnistuminen ei ole helppoa. 

Minkälaisia esteitä matkallasi saattaa jo 
nyt olla? Mieti minkälaisia vaikeuksia 

eteen saattaa vielä tulla?

o Kun olet valmis, kirjoita tavoitteesi 
tiellä olevat esteet ylös.



8. ONNISTUT KUITENKIN

Seuraavaksi ajattele, miksi 
onnistuminen on kuitenkin mahdollista. 
Mieti minkälaiset ominaisuudet sinussa 
auttaa saavuttamaan tavoitteesi. Pohdi 
miten olet aiemmin päässyt eteenpäin 

hankalista tilanteista. Mitä silloin teit ja 
mikä ajatus auttoi? 

Mieti myös mitkä asiat motivoivat sinua 
jatkamaan vaikeuksistasi huolimatta. Ja 

mikä ja ketkä voivat auttaa sinua 
eteenpäin. 

o Kun olet valmis, kirjoita kaikki 
mahdollisimman tarkasti ylös.



9. ANNA LUPAUS

Anna nyt itsellesi lupaus. Mieti, mitä aiot 
seuraavaksi tehdä, jotta olet askelen 
lähempänä tavoitettasi. Pieni askel 

riittää. Määrittele aikataulu askelellesi.

Ehkä otat jostakin asiasta selvää tai teet 
jonkin asian loppuun. Pääasia, että askel 

on sellainen, minkä oikeasti voit 
toteuttaa. Tämän askelen jälkeen voit 
miettiä seuraavaa pientä askelta jne.

o Kun olet valmis, kirjoita lupauksesi 
ylös.

o Kerro vielä lupaus jollekin toiselle ja 
lupaa myös hänelle, että toteutat 
seuraavan askelen.



10. JUHLISTA ONNISTUMISTASI

Mieti hetkeä, kun tavoitteesi on 
saavutettu. Miten aiot juhlistaa sitä? 

Miten voisit palkita itsesi urakan 
jälkeen? Kuvittele ihan oikeat juhlat, 

jossa kannustajasi ovat paikalla ja 
kuinka he onnittelevat sinua ja sinä 

kiität heitä kannustuksesta. 

Voit miettiä myös monta juhlahetkeä 
aiemmin suunnittelemiesi vaiheiden 
saavuttamisen jälkeen. Aina kun yksi 

edistys on tapahtunut, on syytä juhlia ja 
olla itsestään ylpeä!

o Kun olet valmis, voit kirjoittaa 
suunnitelman juhlistasi.

o Muista ihan oikeasti myös juhlia!



Toivon, että viihdyit oppaan ja unelmiesi parissa! Jos teit kaikki
tehtävät, sinulla on nyt suunnitelma unelmiesi saavuttamiseksi, uskoa

onnistumiseen ja keinoja sekä kannustajia vastoinkäymisten
selättämiseen. 

Lisätietoa Askel kerrallaan valmennus- ja terapiapalveluista saat www-
osoitteesta tai ottamalla yhteyttä. Myös yrityksille ja yhteisöille.

maija@askelkerrallaan.fi
044 5474743

www.askelkerrallaan.fi

Maija Repola
tmi Askel kerrallaan

Terapeutti, valmentaja, sairaanhoitaja YAMK

Kiitos, että luit oppaani!


