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Narratiivisuus identiteettityön 
välineenä- sitoumukset

• Ihmisen elämä on kertomuksen tapaan prosessi ja 
elämässä olevista tapahtumista, niiden
tiedostamisesta ja käsittelemisestä ihminen
rakentaa identiteettiään. 

• vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa hän
muodostaa oman käsityksensä ympäröivästä
todellisuudesta

• yksityisen ihmisen kertomus muokkaa yhteistä
kokemusta/kertomusta

• Käytännössä kun ihminen elää, hän samalla
rakentaa identiteettiään,  ja yksi tärkeimmistä
kysymyksistä kuuluu: mistä minä olen kotoisin?

• Pyrkimys tietoiseen työskentelyyn



Resilienssin yhteys elämäni 
portfolioon (Lipponen 2020)

• Tunnista

– Olemassa olevat 
voimavarat

– Onnistumisten, 
osaamisen ja 
selviämisen  tunteminen

– Ajattelun ja toiminnan 
joustavuus

– Tulevaisuus-
suuntautuneisuus

– Vaikeudesta voi puhua 
ja vaikeudesta voi selvitä



• Elämäni portfolion osio kuka minä 

olen?

- Menneisyyden tarkastelu koostuu   

seuraavista teemoista: 



Lapsuuden perhe

• Millaisia ajatuksia sinulla on 
lapsuudenperheeseesi 
liittyvistä varhaisista ja 
nykyisistä kokemuksistasi?

• Miten lapsuudenperhettä 
koskevat tunteesi ja 
ajatuksesi ovat muuttuneet 
ajan mittaan?

• Mitä sinusta ovat kertoneet 
ja kertovat isovanhempasi, 
tätisi, enosi, opettajasi jne. 
sinulle merkitykselliset 
ihmiset?



Yhteiskunta, jossa elät 
• Pohdi yhteiskunnallisten voimien vaikutusta 

omaan kehitykseesi, millaiset omassa tai 

vanhempien elämässä esiintyneet historialliset 

ilmiöt ovat vaikuttaneet kehitykseesi (työttömyys, 

monikulttuurisuus, eriarvoisuus, korona, sota) 

• Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, kuinka 

suhtaudut työntekoon (mitä vanhempasi ovat 

kertoneet työn merkityksestä) ja henkilökohtaiseen 

itsestä huolenpitoon (mitä olet oppinut oman 

hyvinvoinnin ylläpitämisestä?)?

• MITKÄ OVAT MERKITTÄVÄT KOKEMUKSESI?



Tämänhetkinen elämäntilanne

Merkittävät 
elämänkokemukset:

Mitkä menneet tapahtumat ovat 
sellaisia, jotka ovat edelleen 
mielessäsi?   

Miten olet selvinnyt kokemistasi 
hankaluuksista/vastoinkäymisistä? 

Mitä olet oppinut näistä 
vastoinkäymisistä/ hankaluuksista?



TÄMÄ PÄIVÄ

Mikä antaa tällä hetkellä elämällesi 
merkityksen ja suunnan? Mitkä 
harrastukset ovat merkittäviä?  Miten 
merkittävänä koet liikkumisen?

Mikä on sinulle arjessa tärkeää, mitkä 
näkymät, äänet, hajut?

Milla tavalla pystyt hallitsemaan 
elämääsi?



Ääni ja kieli, yhteistyö?

• Selkeä kommunikointi 
itsen ja toisten kanssa 
on olennaista

• Miten arvioit kykysi pitää 
puolesi sanallisesti?

• Miten voisit vahvistaa tätä 
kykyä edelleen? Miten 
arvioit omia 
yhteistyötaitojasi?

• Millainen olet ryhmässä? 

• Mitä uusia taitoja tarvitset 
ryhmässä toimimiseen?



HENGELLINEN ITSEHOITO

Hengellisyys on yhteydessä psyykkisen ja fyysiseen hyvinvointiin, 

rukoilu, mietiskely jooga ja rituaalit lievittävät lääketieteellisiä oireita 

ja edistävät sairauksista toipumista ? Mitä ajattelet hengellisyyden 

merkityksestä elämässäsi?

Van Leeuwen, R., Tiesinga, L.-J., Jochemasen, H. & Post, D. (2007). Aspects 

of spirituality concerning illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences 
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