
Harjoitus 1: Katso käytöksen taakse - hyödynnä
KYARHEM -mallia arjessa.

Usein arjen kiireessä on vaikea pysähtyä pohtimaan syitä
kollegan tai tiimiläisen ei-toivottuun käytökseen. Silloin
helposti löytää itsensä toteamasta, että tyyppi nyt vain on
tuollainen.
Ensi kerralla, kun kohtaat arjessasi negatiivisesti käyttäytyvän
ihmisen, pohdi häntä KYARHEM-mallin valossa: mistä hänen
hankala olotilansa voisi johtua? Voisiko taustalla olla, että

hän kokee, ettei hänestä olla kiinnostuneita

hänestä tuntuu, että häntä ei ole ymmärretty

hän kokee, ettei häntä arvosteta

hänestä tuntuu, ettei häntä ole kohdeltu reilusti

hänestä tuntuu, ettei hän hallitse työtään; lautasella on vain liikaa
kaikkea tai hän kokee, että hänen pitäisi pystyä johonkin, mihin hän ei
kykene

hänestä tuntuu, ettei hän edisty työssään tai tekemisessään 

hän kokee, ettei hänen työssään ole mielekkyyttä?

Mitä tämän tiedon valossa voisit tehdä tilanteen korjaamiseksi?



Jaa havaintojasi 1. harjoituksesta sparrausparisi kanssa.
Keskustelkaa myös siitä, miltä tämä harjoitus tuntui ja mitä opitte
siitä?

osoita olevasi hänestä kiinnostunut
yritä aidosti ymmärtää, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa
osoita arvostavasi häntä ja hänen tunnetilaansa
tee näkyväksi, että yrität olla mahdollisimman reilu häntä kohtaan
tue hänen hallinnan kokemustaan
tee jatkuvasti näkyväksi, miten hän edistyy eri asioiden kanssa
osoita, miten merkityksellistä hänen toimintansa on.

Tässä vielä KYARHEM ohjeiksi tiivistettynä.
Kun haluat luoda aidon, syvän tunnetason yhteyden toiseen
ihmiseen ja varmistaa, että hänellä on hyvät mahdollisuudet voida
töissä hyvin,
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Harjoitus 2. Harjoittele tietoista läsnäoloa

Päätä olla 100 % läsnä vähintään kahdessa kohtaamisessa joka
päivä.
Katso mitä tapahtuu? Miten se vaikuttaa sinuun? Entä muihin
ympärilläsi?

Jaa havaintojasi 2. harjoituksesta sparrausparisi kanssa. Minkälaisia
tunteita huomasitte? Mitä opitte harjoituksesta?



Harjoitus 3. Anna syväkiitos sparrausparillesi

Kuvaile, mitä kaikkea olet nähnyt hänen tekevän työyhteisömme
tunneilmaston edistämiseksi
Kuvaile, mitä kaikkea hyötyä hänen panoksestaan on seurannut
Kiitä vilpittömästi
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Jakakaa kokemuksianne: miltä tuntui antaa syväkiitos
sparrausparillesi? Ja miltä sen vastaanottaminen tuntui? Mitä
opitte harjoituksesta?

Muista, että palautteen vastaanottamisella on myös tärkeä rooli. Jos
alat positiivisen palautteen saatuasi selitellä tai vähätellä toimintaasi,
samalla tulet viestineeksi palautteen antajalle, että hän on väärässä ja
vähättelet myös hänen toimintaansa ja yritystään osoittaa arvostusta
sinulle. Hyvä tapa ottaa palaute vastaan ja osoittaa siitä kiitollisuutta,
on sanoa: "kiitos, onpa kiva kuulla" tai "kiitos, tuntuu hyvältä". 



4. Sparrauspari-työskentelyn ohjeistus

Varatkaa yksi tai kaksi (à 30 min) tapaamista sparrausparisi
kanssa ennen seuraavaa kertaa.

Toteutustapa voi olla puhelu /
Zoom / Teams / Live /
kävelypalaveri ym. 

Tyyli siis vapaa! Jakakaa ajatuksia ja
kannustakaa toisianne oppimaan 


