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VOIKO TÄMÄ RYHMÄ AUTTAA MINUA LÖYTÄMÄÄN 
TYÖPAIKAN?

Työpaikan löytäminen ei ole helppoa, mutta tämä omavaraisuusryhmä 
auttaa sinua oppimaan parhaan tavan löytää työpaikka ja menestyä siinä. 
Ryhmätapaamisissa sitoudut suorittamaan konkreettisia tehtäviä ja saat 
ryhmältä ehdotuksia ja kannustusta. Tämän ryhmän tavoitteena ei ole 
vain auttaa sinua löytämään työpaikka; sen tavoitteena on myös auttaa 
sinua olemaan kuuliaisempi ja luottamaan enemmän Herraan ja saamaan 
Hänen lupaamansa ajallisen ja hengellisen omavaraisuuden siunaukset.

MIKÄ ON OMAVARAISUUSRYHMÄ?
Omavaraisuusryhmä on erilainen kuin useimmat kirkon luokat, oppitun-
nit ja työpajat. Opettajia, johtajia tai kouluttajia ei ole. Ryhmän jäsenet 
oppivat yhdessä toinen toistaan tukien ja kannustaen. Me pidämme 
toisiamme vastuussa sitoumuksistamme ja neuvottelemme keskenämme 
ratkaistaksemme ongelmia.

MITÄ RYHMÄN JÄSENET TEKEVÄT?
Kokouksissa ryhmän jäsenet sitoutuvat toimimaan. Me emme ainoas-
taan opi vaan myös teemme asioita, jotka tekevät meistä omavaraisia. Me 
teemme sitoumuksia, autamme toisiamme pitämään nuo sitoumukset 
ja raportoimme edistymisestämme. Koska ryhmä toimii neuvostona, on 
tärkeää tulla kokouksiin säännöllisesti ja täsmällisesti. Pidä aina mukanasi 
tämä työkirja, kirjanen Polkuni kohti omavaraisuutta ja kirjanen Perustukseni 
– periaatteita, taitoja, tapoja. Kukin ryhmätapaaminen kestää parisen tuntia. 
Sitoumustemme mukaan toimiminen voi viedä aikaa 1–2 tuntia päivässä.

MITÄ AVUSTAJA TEKEE?
Avustajat eivät ole työnvälityksen eivätkä opetuksen asiantuntijoita. He 
eivät johda eivätkä opeta ryhmää. He yksinkertaisesti auttavat ryhmää 
noudattamaan täsmällisesti aineistossa olevia ohjeita. Tavallisesti ryh-
män kokouksissa avustaa omavaraisuusasiantuntija; muutaman viikon 
kuluttua ryhmän jäseniä voi kuitenkin tarvittaessa pyytää toimimaan 
avustajina. Lisätietoja, ks. Johtajan opas ja siihen liittyvät videot sivustolla 
srs. lds. org.

KURSSITODISTUS
Ryhmän jäsenet, jotka osallistuvat kokouksiin ja pitävät sitoumuksensa, 
voivat saada omavaraisuuskurssin todistuksen LDS Business Collegesta. 
Ks. edellytykset julkaisun Perustukseni sivulla 29.

JOHDANTO

”Perheessä, seurakun-
nassa tai vaarnassa ei 
ole mitään ongelmaa, 
jota ei voitaisi ratkaista, 
jos etsimme ratkaisuja 
Herran tavalla eli neu-
vottelemme – todella 
neuvottelemme – tois-
temme kanssa.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, uudistettu laitos, 
2012, s. 4
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä ryhmän jäsenille tekstiviesti tai soita heille, jos sinulla on 
heidän yhteystietonsa. Kysy, ovatko he tulossa kokoukseen. Kannusta 
heitä saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen 
alkua ja merkitsemään nimensä osallistujaluetteloon.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto:
◦ Tuo jokaiselle ryhmän jäsenelle oma kappale tästä työkirjasta sekä 

Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja - kirjanen.
◦ Tuo viisi ylimääräistä kappaletta Polkuni kohti omavaraisuutta 

- kirjasia siltä varalta, etteivät jotkut ryhmän jäsenet ole saaneet 
omaansa.

◦ Valmistaudu näyttämään videoita, mikäli mahdollista.
◦ Eikö saatavillasi ole kirjoja tai videoita? Voit saada ne verkossa 

osoitteesta srs. lds. org.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
◦ Avustaja ei seiso kokouksen aikana eikä istu pöydän päädyssä. Avus-

tajan ei pidä olla huomion keskipisteenä vaan hänen tulee auttaa 
ryhmän jäseniä keskittymään toisiinsa.

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ryhmän jäseniä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen. 

Opettele heidän nimensä.
• Laita paperiarkki kiertämään ja pyydä ryhmän jäseniä kirjoittamaan 

siihen koko nimensä, seurakuntansa ja syntymäpäivänsä (päivä ja 
kuukausi, ei vuotta). Mene ryhmätapaamisen jälkeen sivulle srs. lds. 
org/ report ja rekisteröi kaikki ryhmän jäsenet annettujen ohjeiden 
mukaan.
◦ Tee ensimmäisen kokouksen jälkeen yhteystietoluettelo ryhmän 

jäseniä varten.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana, joka pitää ryhmän 

aikataulussa. Pyydä häntä laittamaan ajastin päälle kirjassa kulloinkin 
olevan ohjeen mukaan.
◦ Näet esimerkiksi ohjeen, jossa sanotaan ”Ajasta: Laita ajastin päälle 

60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä varten”. Ajanottaja laittaa 
ajastimen päälle puhelimessaan, kellossaan tai muussa saatavilla 
olevassa laitteessa ja kertoo ryhmälle, kun aika on päättynyt. 
Ryhmä voi sen jälkeen päättää, aloitetaanko seuraava osuus vai 
jatketaanko keskustelua vielä muutaman minuutin ajan.

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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Aloitettaessa:
• Sano: ”Tervetuloa tähän omavaraisuusryhmään.”
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Sano seuraavaa:
◦ ”Tämän omavaraisuusryhmän nimi on ’Työnhakuni’. Oletteko te 

kaikki täällä saadaksenne työpaikan tai parempaa työtä?
◦ Työpaikan saaminen on vain osa tavoitettamme tulla omavarai-

siksi. Kun saamme työpaikan, jatkamme kehittymistä. Osallistut-
teko te ryhmätapaamisiimme senkin jälkeen kun olette saaneet 
työpaikan?

◦ Meillä on 12 tapaamista. Kukin kokous kestää parisen tuntia. Käy-
tämme myös tunnin tai pari päivässä sitoumustemme pitämiseen, 
mikä auttaa meitä saamaan työpaikan. Sitoudutteko te käyttämään 
tähän sen vaatiman ajan?”

• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Sano seuraavaa:
◦ ”Aina kun tapaamme, aloitamme aiheella, joka on kirjasesta 

nimeltä Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja. Tämä kirjanen 
auttaa meitä oppimaan periaatteita, taitoja ja tapoja, jotka johta-
vat hengelliseen ja ajalliseen omavaraisuuteen, ja elämään niiden 
mukaan.”

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- 
osuuden läpikäymistä varten.

• Lue ensimmäisen presidenttikunnan kirjoittama johdanto Perustuk
seni - kirjasen sivulla 2. Suorittakaa sitten tuon kirjasen 1. periaate ja 
palatkaa sen jälkeen tähän työkirjaan.

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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MITÄ ME AIOMME TEHDÄ TÄSSÄ RYHMÄSSÄ?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Lue: Jotta ymmärtäisitte tämän omavaraisuusryhmän tarkoituksen, 
ottakaa esiin tämän työkirjan etukannen sisäsivu ja lukekaa siinä 
oleva johdanto.
Me olemme täällä auttaaksemme toisiamme löytämään uuden 
työpaikan tai parempaa työtä. Meillä on myös suu-
rempi tavoite: tulla omavaraisiksi, niin että voimme 
paremmin palvella muita.

 Toteuta: Ne, jotka soveltavat käytäntöön periaatteita, joita 
opimme yhdessä, löytävät usein työpaikan hyvin 
nopeasti. Joten tämä on sen arvoista! Ottakaa esiin 
tämän työkirjan viimeisellä sivulla oleva Työnhaussa 
menestymisen kaava ja lukekaa se vuorotellen läpi.

 Lue: Kehitämme työnhakukykyjämme joka päivä. Tästä 
päivästä alkaen keskitymme vastaamaan omalta osal-
tamme niihin kuuteen kysymykseen, jotka ovat Työn-
haussa menestymisen kaavassa. Teemme sitoumuksia, 
toimimme, ja sen jälkeen raportoimme ryhmälle. Me 
onnistumme yhdessä!
Työpaikan saatuammekin tulemme edelleen ryhmäta-
paamisiin oppiaksemme ja toteuttaaksemme Perustuk
seni - kirjasen periaatteita. Voimme edelleen kohottaa 
muita ryhmämme jäseniä ja saada ryhmältä apua työnhakuun 
liittyvissä haasteissamme.
Tässä ovat tämän viikon kysymys ja tehtävä.

 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
VIIKON TEHTÄVÄ – Laadin ”puoli minuuttia minusta” 
- lausunnon, harjoittelen sitä ja esitän se mahdollisimman 
monelle ihmiselle. Harkitsen Työnhaun nopeuttaminen 
- tehtävän suorittamista (valinnainen toiminta).

Tämän kokouksen loppuosa auttaa meitä vastaamaan tähän kysy-
mykseen ja suoriutumaan näistä tehtävistä.

 Toteuta: Suoritetaanpa ensimmäinen tehtävä yhdessä ryhmänä. Käytetään 
viisi minuuttia siihen, että keksimme ryhmällemme nimen.
Kirjoita ryhmän nimi tähän:

 

TYÖNHAUSSA MENESTYMISEN 
KAAVA

Päivittäin: Pyhitän pyrkimykseni, nopeutan  
työnhakuani, käytän verkostoani apuna

Kuinka löydän sopivia 
työtilaisuuksia?

•  Tunnistan, mitä minulla on 
tarjottavana työnantajille.

•  Esitän ”puoli minuuttia minusta” 
- lausuntoni mahdollisimman monille 
ihmisille.

Kuinka löydän 
piilotyöpaikkoja?

•  Etsin piilotyöpaikkoja 
verkostoitumisen avulla.

•  Käytän voimalausuntoja osoittaakseni 
arvoni verkostolleni.

•  Autan verkostoani auttamaan itseäni.

Kuinka nopeutan 
työnhakuani?

•  Suoritan Työnhaun 
nopeuttaminen - tehtävän  
joka päivä.

•  Pidän kirjaa työnhakuni 
edistymisestä.

Kuinka esiinnyn 
vakuuttavasti?

•  Määritän, kuinka saavutan 
tuloksia, jotka ovat tärkeitä 
työnantajalle.

•  Käytän voimalausuntoja 
osoittaakseni arvoni 
työnantajille.

Kuinka erotun edukseni  
muista hakijoista?

•  Valmistaudun hyvin jokaiseen 
haastatteluun.

•  Opettelen taitoja kunnostautuakseni 
jokaisessa haastattelussa.

•  Opettelen täyttämään työhakemuksia.

Kuinka teen työni 
erinomaisesti ja  

menestyn edelleen?
•  Olen aloitteellinen ja estän ongelmia 

työpaikallani.
•  Opettelen työpaikan säännöt ja 

odotukset.
•  Olen arvokas lisä työpaikallani.
•  Otan vastuun urastani.

PÄIVITTÄINEN EDISTYMINEN
• Esitä näitä kysymyksiä itsellesi jatkuvasti.
• Etsi vastauksia ja ideoita.
• Opi, kehity ja toista.

1

2

3

4
5

6

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?

OPI
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MITÄ MINULLA ON TARJOTTAVANA?
 Keskustele: Oletko koskaan häpeillyt kertoa ihmisille, että tarvitset työpaikan?

 Lue: Meidän ei tule olla huolissamme! Jokainen on joskus tarvinnut työ-
paikkaa. Meillä kaikilla on lahjoja ja kokemuksia. Lisäksi me olemme 
Jumalan lapsia. Me voimme onnistua! Meidän täytyy kertoa kaikille, 
että etsimme hyvää työpaikkaa ja että olemme sen arvoisia!

 Toteuta: Jakautukaa kolmen hengen pienryhmiin. Kääntäkää tuolinne 
vastakkain ja suorittakaa seuraava tehtävä.
 1. Yksi teistä kertoo toisille jostakin saavutuksestaan. Puhukaa 

lyhyesti! Esimerkkejä siitä, mitä voisi sanoa: ”Sain työpaikallani 
palkinnon parhaasta palvelusta” tai ”Palvelin lähetystyössä” 
(tai muussa kirkon tehtävässä) tai ”Olen äiti”.

 2. Nyt toiset kaksi kertovat mahdollisimman nopeasti, mitä taitoja 
ja kykyjä asian saavuttamiseksi on tarvittu. Jos joku sanoi ”Pal-
velin lähetystyössä”, toiset voisivat nopeasti sanoa ”Sitten sinä 
olet rohkea, hyvä oppilas, ahkera työntekijä, johtaja, sosiaali-
nen, tavoitteellinen, ihmisten kanssa toimeen tuleva, opettaja, 
hyvä suunnittelija ja pystyt tekemään vaikeitakin asioita.”

 3. Toistakaa tämä tehtävä jokaisen ryhmäänne kuuluvan kohdalla.

 Keskustele: Miltä sinusta tuntui, kun muut puhuivat sinun kyvyistäsi ja 
 taidoistasi?

 Lue: Ympyröi tästä laatikosta omia saavutuksiasi ja kirjoita lisää sel-
laisia. Älä arastele. Ympyröi sitten kykyjäsi, taitojasi ja ominai-
suuksiasi ja kirjoita lisää sellaisia. Yritä nähdä itsesi sellaisena kuin 
taivaallinen Isä näkee sinut!

SAAVUTUKSIA  
(Ympyröi ja kirjoita lisää)

Tehtävä kirkossa

Lähetystyö

Vanhemmuus

Työstä saatu kunnianosoitus

Koulutus

Johtaminen

Palvelemisesta saatu kunnianosoitus

Kokousten johtaminen

Tuotteiden myyminen

Tuotteiden valmistaminen

Puheen pitäminen

KYKYJÄ, TAITOJA, OMINAISUUKSIA  
(Ympyröi ja kirjoita lisää)

Rehellinen Ahkera

Myyntitaitoinen Hyvä kuuntelija

Luotettava Ystävällinen

Siivoustaitoinen Teknisiä taitoja omaava

Kommunikointikykyinen Tavoitteellinen

Hyvä opettaja Kekseliäs

Älykäs Kunnossapitotaitoinen

Rakennustaitoinen Kärsivällinen

Luova Hyväluonteinen

Nopea oppimaan Hyvä tiimityöskentelijä

Suunnittelukykyinen Myönteinen

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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KUINKA KERRON MUILLE ITSESTÄNI?
 Lue: Nyt tiedät, että sinulla on paljon tarjottavana! Saadaksesi hyvän 

työpaikan sinun täytyy kertoa ihmisille, kuinka voit käyttää kyky-
jäsi heidän hyödykseen – ja sinun on sanottava se heille nopeasti 
ja vaikuttavasti. Lukekaa ryhmässä vuorotellen ”Sofia esittelee 
itsensä”.

SOFIA ESITTELEE ITSENSÄ
Hei! 1  Nimeni on Sofia Korhonen ja 2  haluan työpaikan opettajana jossakin yksi-
tyisessä koulussa. 3  Minulla on kasvatustieteen tutkinto ja viiden vuoden kokemus 
opettajana. Oppilaani menestyvät kokeissa erinomaisesti. 4  Olen mukava opettaja, 
ja oppilaani tekevät parhaansa luokassani.

1  Nimi 2  Tavoite 3  Pätevyys 4  Ominaisuudet

 Toteuta: Laadi nyt oma esittelysi näiden neljän osan avulla. Kirjoita alla 
oleville riveille. Käytä siihen 2–3 minuuttia. Sisällytä esittelyysi:
 1. Nimesi  
 2. Haluamasi työpaikka (tavoite) 
 3. Miksi olisit hyvä siinä työssä (pätevyys)

  

 

 4. Ominaisuuksiasi tai taitojasi, jotka auttavat sinua menestymään 
siinä työssä

  

 

Tällaista esittelyä sanotaan ”puoli minuuttia minusta” 
- lausunnoksi. Nouskaa ylös yksi kerrallaan ja esitelkää itsenne 
”puoli minuuttia minusta” - lausunnon avulla. Älkää ylittäkö 
puolta minuuttia. Annetaanpa nyt toisillemme suosionosoitukset 
kannustukseksi!

”Puoli minuuttia 
minusta” - vinkki: Puhu 
lyhyesti! Ihmiset kuun-
televat vain joitakin 
sekunteja.

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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 Lue: ”Puoli minuuttia minusta” on suurenmoinen tapa esitellä 
itsemme, etenkin silloin kun se on yksityiskohtainen. Se on voi-
mallisempi, kun lisäämme loppuun kysymyksen, joka on osoitettu 
suoraan henkilölle, jonka kanssa puhumme. Sofia harjoitteli lisää-
mällä esittelyynsä erilaisia kysymyksiä tapaamastaan henkilöstä 
riippuen:
Ystävä, sukulainen: Keitä opettajia tai yksityiskoulun omistajia 
tunnet?
Sihteeri: Voisitko neuvoa, kuinka voin tavata koulun omistajan, 
rouva Kososen?
Työnantaja: Kuinka minun kokemukseni voisi olla teille hyö-
dyksi?
Meidän tulisi esitellä itsemme mahdollisimman monille ihmisille, 
jotta he tietäisivät, että voimme ottaa vastaan työtä.

 Toteuta: Käytä muutama minuutti siihen, että kirjoitat uudelleen ”puoli 
minuuttia minusta” - lausuntosi. Parantele sitä. Lisää siihen yksi-
tyiskohtaisia pätevyyksiä ja ominaisuuksia. Lisää siihen kysymys, 
jonka voisit esittää puhuessasi työnantajalle.

  

  

  

 

Kysymys:  

 Toteuta: Suorittakaa yhdessä ryhmänä seuraava tehtävä. Sen tulee viedä 
korkeintaan 5–6 minuuttia.
 1. Jokainen nousee seisomaan ja varaa tilaa ympärilleen. Jokainen 

asettuu vastakkain toisen henkilön kanssa.
 2. Esitä parillesi ”puoli minuuttia minusta” - lausuntosi.
 3. Sen jälkeen hän esittää sinulle oman ”puoli minuuttia minusta” 

- lausuntonsa.
 4. Antakaa nopeasti toisillenne tällaista palautetta:

• Oliko siinä kaikki neljä osaa?  
(nimi, tavoite, pätevyys, ominaisuudet)

• Päättyikö se kysymykseen?
• Kuulostiko se aidolta ja itsevarmalta? Rakensiko se luotta-

musta?
• Hymyilikö puhuja?
• Haluaisitko sinä suositella tätä henkilöä tai antaa hänelle 

työpaikan?
 5. Vaihtakaa sitten paria ja toistakaa harjoitus. Ja taas!
 6. Toimikaa mahdollisimman nopeasti, kunnes jokainen on saa-

nut kokeilla sitä viisi kertaa.

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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 Lue: Tästä lähtien emme häpeile kertoa ihmisille, että etsimme työ-
paikkaa. Voimme avata suumme ja kertoa kaikille, että olemme val-
miita ottamaan vastaan työpaikan ja että olemme erittäin päteviä!
Olemmeko me valmiita esittämään tämän ”puoli minuuttia 
minusta” - lausunnon kaikille tapaamillemme ihmisille ennen 
seuraavaa kokousta? Teemmekö niin?

VALINNAINEN TEHTÄVÄ: TYÖNHAUN NOPEUTTAMINEN

(ÄLÄ SUORITA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ KOKOUKSEN AIKANA.)
Viidennessä kokouksessamme opimme tavan nopeuttaa työnhakuamme. Jos kuitenkin 
haluat edetä nopeammin työnhaussa jo nyt, voit tehdä tämän ylimääräisen tehtävän 
aiemmin. Voit tehdä sen itseksesi tai muiden kanssa.
Menestyäksesi vielä nopeammin voit tutkia kohtaa ”Työnhaun nopeuttaminen”, joka on 
Resursseja- osuudessa sivuilla 15–20. Keskustele siitä perheesi, jonkun ryhmän jäsenen tai 
muun ystävän kanssa ja opettele sitä. Mene ja tee se – etsi resursseja, solmi kontakteja ja 
järjestä tapaamisia mahdollisimman monen ihmisen kanssa. Tämä vie todennäköisesti aikaa 
kahdesta neljään tuntiin päivässä.
Työpaikan etsiminen on työtä! Mutta kun ihmiset noudattavat tätä mallia, he saavat työ-
paikan paljon nopeammin.
Jos päätät suorittaa tämän tehtävän, raportoi siitä ryhmälle jälkeenpäin. Oma kokemuksesi 
auttaa muita ryhmän jäseniä!

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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KUINKA HALLITSEN VAROJANI VIISAASTI?
 Lue: Omavaraisuus tarkoittaa sitä, että kulutamme vähemmän kuin 

ansaitsemme ja laitamme rahaa säästöön. Säästöt voivat auttaa 
meitä suoriutumaan odottamattomista kuluista tai huolehtimaan 
itsestämme ja perheestämme, kun tulomme ovat odotettua pie-
nemmät. Osana tätä ryhmää sitoudumme joka viikko laittamaan 
rahaa säästöön, edes kolikon tai pari.

 Keskustele: Joissakin maissa kuten Suomessa on hyvä laittaa rahaa säästö-
tilille. Toisissa maissa se ei ole niinkään hyvä ajatus, kuten maissa, 
joissa on korkea inflaatio tai joiden pankit ovat epävakaita. Mitä 
säästömahdollisuuksia oman alueesi pankeissa on? Mitkä pankit 
tarjoavat parhaan koron säästöille?

 Lue: Toinen omavaraisuuteen liittyvä asia on elää ilman henkilökoh-
taista velkaa. Henkilökohtaisia lainoja otetaan silloin, kun kulute-
taan enemmän rahaa kuin omistetaan. Profeetat ovat neuvoneet 
meitä välttämään henkilökohtaista velkaa. Kun meistä tulee oma-
varaisempia, vähennämme henkilökohtaisia velkoja ja pääsemme 
niistä kokonaan eroon (vaikka joissakin tapauksissa saattaa olla 
viisasta ottaa velkaa liiketoimintaa varten).
Äkilliset sairaudet tai onnettomuudet saattavat aiheuttaa suuria 
taloudellisia taakkoja. Vakuutukset ja työterveyshuolto voivat 
usein antaa turvan tällaisilta taakoilta. Vakuutuksen ottaminen 
tai työterveyshuollon piiriin pääseminen voi olla tärkeä osa pol-
kuamme kohti omavaraisuutta.

 Keskustele: Tietyt vakuutukset (kuten sairausvakuutus ja henkivakuutus) ovat 
helpommin saatavilla ja hyödyllisempiä kuin jotkin muut vakuu-
tukset. Jotkin vakuutuslaitokset ovat parempia kuin toiset. Mitkä 
ovat parhaita vakuutusvaihtoehtoja omalla seudullanne?

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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MIKSI HERRA HALUAA MEIDÄN OLEVAN OMAVARAISIA?
 Keskustele: Miksi Herra haluaa meidän olevan omavaraisia?

 Lue: Lukekaa oikealla oleva lainaus.

 Keskustele: Millä tavalla pyrkimyksemme hankkia työpaikka voi palvella 
pyhiä tarkoituksia, kuten vanhin Christofferson sanoi?

 Lue: Herralla on voima auttaa meitä tulemaan omavaraisiksi. Hän 
on sanonut: ”Katso, minä olen Jumala; ja minä olen ihmeiden 
Jumala” (2. Nefi 27:23). Kun pyhitämme pyrkimyksemme menes-
tyä työssämme pyhään tarkoitukseen tulla omavaraisiksi, Herra 
ohjaa meitä innoituksella. Kun osoitamme uskoamme kuuntele-
malla Herran antamaa innoitusta ja noudattamalla sitä, Hän tekee 
ihmeitään ja tekee pyrkimyksistämme jotakin paljon suurempaa 
kuin mihin itse pystyisimme.

”Pyhittäminen tarkoit-
taa jonkin erottamista 
tai vihkimistä pyhäksi, 
pyhiin tarkoituksiin 
omistetuksi.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

”Mietteitä pyhitetystä 
elämästä”, Liahona, 
marraskuu 2010, s. 16

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- 

osuuden läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.

  
  
  
  
 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

”Huutakaa [Jumalan 
puoleen] peltojenne 
sadon puolesta, jotta 
siinä menestyisitte. 
Huutakaa ketojenne 
katraiden puolesta, 
jotta ne lisääntyisivät.”
ALMA 34:24–25

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- 

osuuden läpikäymistä varten.

 Lue: Valitsemme joka viikko ”toimintaparin”. Se on ryhmän jäsen, 
joka auttaa meitä pitämään sitoumuksemme. Toimintaparien 
tulee pitää yhteyttä toisiinsa viikon varrella ja raportoida edisty-
misestään toinen toiselleen. Tavallisesti toimintaparit ovat samaa 
sukupuolta olevia henkilöitä, jotka eivät ole samaa perhettä.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI
Esitän ”puoli minuuttia minusta” - lausuntoni ainakin 20 ihmiselle.
   Ympyröi tavoitteesi:   20   30   40

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Katso: ”Action and Commitment” [Toiminta ja sitoutuminen]  

(Ei videota? Lukekaa sivu 14.)

 Lue: Pidämme sitoumuksemme todennäköisemmin, kun raportoimme 
niistä. Lukekaa oikealla oleva lainaus.

 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 
ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En” tai asianmukainen lukumäärä.

Esitin ”puoli 
minuuttia 
minusta” 

- lausuntoni 
ainakin 20 

ihmiselle 
(Merkitse 

lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni-

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille 
(Kyllä/En)

 Lue: Muista myös kirjata henkilökohtaiset kulusi Polkuni kohti oma
varaisuutta - kirjasen takaosaan.
Seuraavassa ryhmätapaamisessamme taululla on avustajan piir-
tämä yllä olevan kaltainen sitoumustaulukko. Saavumme paikalle 
kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja merkitsemme 
taulukkoon oman edistymisemme.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa. Pyydä häntä lukemaan tämän työkirjan etukannen 
sisäsivulta, mitä avustajat tekevät. Hänen tulisi toimia avustajana 
samalla tavoin kuin tämänpäiväinen avustaja teki:
• Luo Hengelle otollinen ilmapiiri; kehota ryhmän jäseniä tavoit-

telemaan Hengen vaikutusta.
• Luota aineistoon; älä lisää siihen mitään, vaan tee juuri niin 

kuin siinä sanotaan.
• Hallitse käytettävissä oleva aika.
• Kasvata intoa; pitäkää hauskaa!
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Huomautus 
avustajalle
Muista rekisteröidä 
kaikki ryhmän jäsenet 
osoitteessa  
srs. lds. org/ report.
Muista myös valmis-
taa kopioita ryhmän 
yhteystiedoista seuraa-
vaa kokousta varten.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

”Kun suoriutumista 
mitataan, suoriutumi-
nen paranee. Kun suo-
riutumista mitataan 
ja siitä raportoidaan, 
kehittymisen tahti 
kiihtyy.”
THOMAS S. MONSON, 
julkaisussa Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, 
2007, s. 159

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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TOIMINTA JA SITOUTUMINEN
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

RYHMÄN JÄSEN 1: Me uskomme sitou
musten tekemiseen ja pitämiseen. Kaikki, 
mitä me teemme omavaraisuusryhmis
sämme, perustuu sitoumusten tekemiseen 
ja raportoimiseen.
RYHMÄN JÄSEN 2: Ryhmätapaamisen 
lopussa kertaamme viikon tehtävät ja 
lisäämme allekirjoituksemme osoittaak
semme sitoumuksemme. Valitsemme 
myös ”toimintaparin”. Toimintapari 
allekirjoittaa työkirjamme ja siten sitoutuu 
tukemaan meitä. Ja joka päivä kokousten 
välillä olemme yhteydessä toimintapa
riimme ja raportoimme tekemisistämme ja 
saamme tarvittaessa apua.
RYHMÄN JÄSEN 3: Kokousten välillä 
merkitsemme edistymisemme työkirjaan 
käyttämällä annettuja apuvälineitä kuten 
taulukkoja tai muita lomakkeita. Ja jos 
tarvitsemme lisäapua, voimme pyytää 
sitä sukulaisiltamme, ystäviltämme tai 
avustajalta.
RYHMÄN JÄSEN 4: Seuraavan kokouk
semme alussa raportoimme sitoumuk
sistamme. Tämän tulisi olla mukava, 
voimallinen kokemus jokaiselle. Kun 
kukin ryhmän jäsen esittää raporttinsa, 

voimme ajatella sitä, kuinka sitoumusten 
tekeminen ja edistyksen raportoiminen on 
auttanut häntä.
RYHMÄN JÄSEN 1: Kun raportoin sitou
muksistani ensimmäistä kertaa, ajattelin: 
”Tämä tuntuu oudolta.” Miksi ryhmäni 
jäsenet välittäisivät siitä, mitä olen saanut 
tehtyä? Mutta sitten huomasin, että he 
todella välittivät siitä. Ja se auttoi minua.
RYHMÄN JÄSEN 2: Tajusin, etten halun
nut tuottaa pettymystä ryhmälleni. Niinpä 
tein lujasti töitä pitääkseni sitoumukseni. 
En usko, että olisin edistynyt jatkuvasti 
millään muulla tavalla. Jokaisessa 
kokouksessa raportoiminen todella auttoi 
minua asettamaan asiat tärkeysjärjestyk
seen.
RYHMÄN JÄSEN 3: Kun ajattelin omaa 
polkuani kohti omavaraisuutta, minua 
pelotti, koska se oli niin suuri asia. Mutta 
ryhmätapaamiset auttoivat minua jaka
maan sen pieniin vaiheisiin. Ja raportoin 
ryhmälleni jokaisesta vaiheesta. Sitten saa
toin todella edistyä. Onnistumiseni taisi 
johtua uusien tapojen muodostamisesta.
Takaisin sivulle 13

Resursseja
1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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TYÖNHAUN NOPEUTTAMINEN (VALINNAINEN TOIMINTA)
Tutki tätä aineistoa nopeuttaaksesi työnhakuasi ja sovella sitä käytäntöön! Voisit 
työskennellä tämän parissa perheesi, jonkun ryhmän jäsenen tai muun ystävän tai 
ohjaajan kanssa.

 Katso: ”Rafael: Job in 6 Days!” [Rafael – työpaikka kuudessa päivässä!] 
(Katso video osoitteessa srs. lds. org.)

 Keskustele: Mikä auttoi Rafaelia onnistumaan työnhaussaan?

 Lue: Työnhaun nopeuttaminen on tehokas päivittäisen työpaikan 
etsimisen toimintasuunnitelma. Joillakin alueilla tämä lähesty-
mistapa on vähentänyt työpaikan löytämiseen käytettyä aikaa 
200 päivästä 20 päivään! Se vaatii kovia ponnisteluja. Siihen 
sisältyy kolme päivittäistä toimintoa:
• Määritä 15 uutta resurssia.
• Ota yhteyttä kymmeneen henkilöön.
• Sovi kaksi henkilökohtaista tapaamista tai haastattelua.

 Katso: ”Daily Job Search: Resources” [Päivittäistä työnhakua: resurssit] 
(Katso video osoitteessa srs. lds. org tai lue seuraava teksti.)

Pyhistä kirjoituksista opimme, että ”ihmisten tulisi tehdä innok
kaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta 
tahdostaan – – sillä heissä on voima, jonka tähden he ovat vapaita 
toimimaan tahtonsa mukaan”. Ja tähän käskyyn liittyy lupaus: 
”Ja sikäli kuin ihmiset tekevät hyvää, he eivät suinkaan jää palk
kaansa vaille.” (OL 58:27–28.)
Tehokkaat työnhakijat ymmärtävät, että ”heissä on voima”, 
ja Jumala auttaa heitä, kun he tekevät ”innokkaasti työtä”. 
Käsittelemme erityisesti yhtä hyväksi todettua työnhaun toimin
tasuunnitelmaa, jossa on kolme osaa. Sen nimi on Työnhaun 
nopeuttaminen.
Ensiksi, menestyvät työnhakijat oppivat määrittämään joka päivä 
15 uutta resurssia. Toiseksi, he ottavat joka päivä yhteyttä kymme
neen henkilöön. Ja kolmanneksi, he sopivat ainakin kaksi henkilö
kohtaista tapaamista tai haastattelua kullekin päivälle.
Alussa Työnhaun nopeuttaminen  lähestymistapa voi vaikuttaa 
ylivoimaiselta. Mutta kun käsittelemme sen jokaista osaa, huo
maatte, että se on todellakin mahdollista – ja menestyksekästä!
Aloitetaanpa resursseista. Mikä on resurssi? Resurssi on henkilö, 
paikka tai asia, joka saattaa johdattaa työnhakijan johonkin 
mahdollisuuteen.
Resursseina toimiviin henkilöihin voi kuulua ystäviä ja sukulaisia, 
kirkon jäseniä ja johtajia, työnantajia tai työtovereita, opettajia ja 
ammatinvalinnanohjaajia, jossakin liikkeessä tavattuja ihmisiä – 
käytännöllisesti katsoen keitä tahansa, jotka voivat antaa hyödyl
listä tietoa työpaikoista ja muista resursseista.

jatkuu

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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Paikkoihin kuuluvat mm. kauppakamarit, paikalliset työvoima
toimistot sekä yhteiskunnalliset tai ammatilliset järjestöt.  Jokainen 
niistä tarjoaa tietoja, joista voi olla apua.
Ja asioita, jotka edistävät työhakua, voivat olla liikeyritys  ja 
puhelinluettelot, yritysten verkkosivut, internet, eri ammattialojen 
lehdet, sanomalehdet ja muu media.
Laadi joka päivä luettelo ainakin 15 tällaisesta resurssista!

 Toteuta: Jaa paperiarkki kolmeen sarakkeeseen. Kirjoita sarakkeiden 
yläosaan ”Resurssit”, ”Kontaktit” ja ”Tapaamiset”. Aloita pape-
rin täyttäminen heti kirjoittamalla ensimmäiseen sarakkeeseen 
mahdollisimman monta resurssia. Ne ovat henkilöitä, paikkoja ja 
asioita, joilla on tarvitsemaasi tietoa. Tässä on muutamia esimerk-
kejä. Voit täyttää muut sarakkeet myöhemmin.

RESURSSIT  
(laadi luettelo)

KONTAKTIT  
(puhelin, sähköposti)

TAPAAMISET  
(kasvotusten)

Internetsivustot Koorumin tai Apuyhdistyksen jäsenet Mahdolliset työnantajat

Sanomalehdet Entiset työtoverit Kotiopettajat

Nykyinen työnantaja Opettajat Kirkon jäsenet

Omavaraisuuskeskus tai työvoimatoimisto Jossakin liikkeessä tapaamasi ihmiset

jatkuu

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?



17

 Katso: ”Daily Job Search: Contacts” [Päivittäistä työnhakua: kontaktit] 
(Katso video osoitteessa srs. lds. org tai lue seuraava teksti.)

Puhutaanpa nyt kontakteista. Kontakti tarkoittaa enemmän 
kuin ansioluettelon lähettämistä tai hakemuksen täyttämistä. 
Valitse kaikista luettelemistasi resursseista kymmenen, joihin otat 
yhteyttä työnhakuun liittyen.
Kontakteihin voi kuulua kaikenlainen työhön liittyvä yhteydenpito 
ihmisten kanssa: työpaikan hakeminen, ansioluettelon tai kiitos
viestin lähettäminen, työnhausta kertominen ystäville, sukulaisille 
ja kirkon jäsenille – tekstiviestit tai sähköpostit käyvät hyvin. Voit 
myös olla yhteydessä muihin verkostossasi oleviin kontakteihin 
ja tietenkin mahdollisiin työnantajiin. Etsi erilaisia tilaisuuksia 
olla yhteydessä ihmisiin, ja kerro heille etsiväsi työtä. Useimmat 
ihmiset esittelevät sinut mielellään tuttavilleen. Nämä yhteydet 
johtavat haastatteluihin, jotka johtavat työpaikkoihin!

 Toteuta: Laadi nyt paperillesi luettelo mahdollisimman monesta ihmisestä, 
joihin voisit ottaa yhteyttä ennen seuraavaa kokousta. Muista – älä 
häpeile. Keksi keino tehdä kymmenen yhteydenottoa päivässä!

 Katso: ”Daily Job Search: Meetings” [Päivittäistä työnhakua: tapaamiset] 
(Katso video osoitteessa srs. lds. org tai lue seuraava teksti.)

Tehokkaat työnhakijat ovat oppineet, kuinka arvokasta on, että 
joka päivä todella tapaa ainakin kaksi henkilöä kasvotusten. Se 
saattaa kunakin päivänä olla arvokkain tekemäsi asia. Miksi? 
Henkilökohtaiset tapaamiset tai haastattelut antavat mahdol
lisuudet parempaan kommunikointiin ja ymmärrykseen. Usein 
ihmiset ”puhuvat” eniten kehonkielellä ja ilmeillään. Eivätkä 
nämä sanattomat sanomat välity sähköpostitse tai puhelimitse. 
Henkilökohtaisessa tapaamisessa ihmiset näkevät ja tuntevat, 
kuinka suurenmoinen oletkaan!
Kasvotusten tapahtuvat tapaamiset antavat usein myös mah
dollisuuden nähdä ja kokea ympäristöä, jossa tulet mahdollisesti 
työskentelemään. Voit tarkkailla ihmisten vuorovaikutusta, heidän 
ystävällisyyttään tai iloisuuttaan, organisaation menestystä, siellä 
olevia tarpeita tai tilaisuuksia ja sitä, kuinka voisit vastata noihin 
tarpeisiin. Kaikenlaiset haastattelut ovat suurenmoisia tilaisuuk
sia!

jatkuu

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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Kaikkien päivittäisten henkilökohtaisten tapaamisten ei tarvitse 
olla mahdollisten työnantajien kanssa. Voit myös tavata muita 
kontakteja kuten ystäviä, sukulaisia ja ystävien ystäviä sekä 
sihteereitä, opettajia, neuvojia tai muita ihmisiä, jotka tekevät 
haluamasi tyyppistä työtä. Kunhan tapaat ihmisiä! Esitä heille 
”puoli minuuttia minusta”  lausuntosi ja sen jälkeen kysymys, 
jossa tiedustelet työpaikkavinkkejä ja ihmisiä, joita voisit tavata. 
Jatka yrittämistä, mainosta arvoasi ja pyydä apua ja neuvoja. 
Suurenmoisia asioita tapahtuu!
Tätä on Työnhaun nopeuttaminen! Jos joka päivä etsit 15 resurs
sia ja otat yhteyttä kymmeneen ihmiseen, kaksi henkilökohtaista 
tapaamista on helppo saavuttaa. Tulet hämmästymään sitä, 
kuinka se nopeuttaa työnhakuasi. Toimi suuressa uskossa, niin 
sinulle avautuu ovia, joita et koskaan kuvitellut mahdolliseksi.

 Toteuta: Laadi nyt paperillesi luettelo mahdollisimman monesta ihmisestä, 
joiden kanssa voisit tavata kasvotusten ennen seuraavaa kokous-
tamme. Mieti milloin ja missä voisit tavata heidät. Muista esittää 
”puoli minuuttia minusta” - lausuntosi jokaisessa tapaamisessa.

 Katso: ”Daily Job Search: Putting It All Together” [Päivittäistä työnhakua: 
kaiken sovittaminen yhteen] (Katso video osoitteessa srs. lds. org 
tai lue seuraava teksti.)

Työnhaun nopeuttamisen kolme osaa eivät ole erillisiä toimintoja. 
Kun toimit, huomaat resursseja kaikkialla. Aloita jokainen päivä 
lisäämällä nimiä luetteloosi. Kun teet niin, keksit tapoja ottaa 
yhteyttä ihmisiin, ja kontaktit johtavat luonnollisesti tapaamisiin.
Omavaraisuusryhmäsi on suurenmoinen resurssien, kontaktien ja 
tapaamisten lähde. Sitä ovat myös muut kirkon jäsenet, naapurit 
tai työtoverit. Lisää luetteloosi resursseja sitä mukaa kuin solmit 
kontakteja. Kysy henkilökohtaisissa tapaamisissa lisää kontakteja. 
Pyydä lisää haastatteluja jokaiselta tapaamaltasi henkilöltä.
Esitä ”puoli minuuttia minusta”  lausuntosi. Työnhaun nopeut
taminen on mahdollista, ja se voi olla hauskaa, kunhan pääset 
alkuun. Älä siis odota. Puhu kaikkien kanssa. Pyri aina saamaan 
Pyhän Hengen johdatusta ja pysy kelvollisena. Kirjaa asiat muis
tiin huolellisesti ja suorita seurantaa. Kun ryhdyt toimeen, Herra 
näyttää sinulle tien.

 Toteuta: Katso nyt paperiasi. Mitä aiot tehdä ensimmäiseksi? Laadi suunni-
telma löytää resursseja, solmia kontakteja ja tavata ihmisiä kasvo-
tusten joka päivä. Päätä, milloin voit tehdä niin, ja pyydä perhet-
täsi tai toimintapariasi auttamaan sinua.
Pidä kirjaa edistymisestäsi seuraavan sivun taulukon avulla. Pidä 
kirjaa kontakteistasi sivulla 20 olevan Kontaktien seurantalomak-
keen avulla. Ota riittävästi kopioita.

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?



19

TYÖNHAUN NOPEUTTAMISEN SEURANTALOMAKE
Laita rasti ruutuun, kun olet suorittanut kyseisen tehtävän, ja lisää muistiinpanoja.

1. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐  ☐ Tänään yhteensä  
Muistiinpanoja:

2. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐  ☐ Tänään yhteensä  
Muistiinpanoja:

3. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐  ☐ Tänään yhteensä  
Muistiinpanoja:

4. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐  ☐ Tänään yhteensä  
Muistiinpanoja:

5. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐  ☐ Tänään yhteensä  
Muistiinpanoja:

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?
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KONTAKTIEN SEURANTALOMAKE
KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 
Puhelinnumero: Osoite: 
Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 
Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En  Päiväys: 

ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 
Puhelinnumero: Osoite: 
Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 
Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En Päiväys: 
ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

1. Kuinka löydän sopivia työtilaisuuksia?



2
Kuinka esiinnyn 
vakuuttavasti?

Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto. Eikö saatavillasi ole kirjoja 
tai videoita? Voit saada ne osoitteesta srs. lds. org.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko, jossa on ryhmääsi kuuluvien 

henkilöiden nimet (ks. alla oleva esimerkki).

Ryhmän 
jäsenen 

nimi

Esitin ”puoli 
minuuttia 
minusta” 

- lausuntoni 
ainakin 20 

ihmiselle 
(Merkitse 

lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin 
rahaa sääs-

töön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

Laura 28 K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Jaa kopiot ryhmän jäsenten yhteystiedoista (edellisestä kokouksesta).
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 2. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

UUTTA! 

UUTTA! 

UUTTA! 

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Keskustele: Lukekaa oikealla oleva lainaus. Kuinka tämä soveltuu omaan 
 ryhmäämme?

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Antakaa suosionosoitukset 
niille, jotka pitivät kaikki sitoumuksensa.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Meidän tulee yrittää pitää kaikki 
tekemämme sitoumukset. Se on yksi omavaraisten ihmisten tär-
keimpiä tapoja.
Ennen kuin istuudumme, lausutaanpa yhdessä johtoaiheemme. 
Nämä lausumat muistuttavat meitä ryhmämme tarkoituksesta:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Mitä sinä opit pitämällä sitoumuksesi? Kuinka me voimme auttaa? 
Neuvotellaan yhdessä ja autetaan toisiamme työnhaussa. Tämä on 
tämän kokouksen tärkein keskustelu!
Mitä sinä opit esittämällä ihmisille oman ”puoli minuuttia 
minusta” - lausuntosi? Parantelitko sitä? Kirjoititko muistiin omia 
kontaktejasi ja suorititko seurantaa?
Kokeiliko joku Työnhaun nopeuttamisen menetelmiä? Onnis-
tuiko se?

”Kun suoriutumista 
mitataan, suoriutumi-
nen paranee. Kun suo-
riutumista mitataan 
ja siitä raportoidaan, 
kehittymisen tahti 
kiihtyy.”
THOMAS S. MONSON, 
julkaisussa Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, 
2007, s. 159

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?

RAPORTOI



24

KUINKA ESITTELEN ITSENI VAKUUTTAVASTI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Katso: ”The Interview” [Haastattelu] (Ei videota? Lukekaa sivu 32.)

 Keskustele: Luuletko, että nämä ihmiset saivat työpaikan?
Tunnistat kyllä huonot vastaukset haastattelukysymyksiin! Mutta 
onko sinusta joskus vaikea antaa hyviä vastauksia haastattelutilan-
teessa?

 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka esittelen itseni vakuuttavasti?
VIIKON TEHTÄVÄ – Laadi voimalausuntoja ja käytä niitä 
puhuessasi verkostossasi olevien ihmisten kanssa.

 Lue: Edellisessä kokouksessa keskustelimme siitä, kuinka ”puoli 
minuuttia minusta” - lausuntomme voi herättää mielenkiinnon 
esittäytyessämme. Seuraavana tehtävänämme on lisätä ”voima-
lausuntoja”, jotka voivat osoittaa arvomme työnantajille ja muille.
Voimalausunnot vahvistavat ansioluetteloja ja haastatteluja. Ne 
auttavat meitä puhumaan verkostossamme olevien ihmisten 
kanssa. Ne voivat jopa auttaa meitä pitämään työpaikkamme ja 
menestymään.
Luetaanpa voimalausunnon neljä tärkeää osaa.

VOIMALAUSUNNON NELJÄ TÄRKEÄÄ OSAA

Nimeä jokin arvo, 
taito tai vahvuus.

   

Anna jokin konk-
reettinen esimerkki 

tai saavutus.

   

Osoita sen tuomat 
tulokset.

   

Sovita arvosi työn-
antajan tarpeisiin.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?

OPI
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KUINKA LAADIN VOIMALAUSUNNON?
 Lue: Maria on sopinut viisi minuuttia kestävästä keskustelusta mahdol-

lisen työnantajan kanssa. Kun työnantaja kysyy hänen markki-
nointikokemuksestaan, hän käyttää yhtä voimalausunnoistaan.

MARIAN VOIMALAUSUNTO
1  Olen luova ja tuloshakuinen! Esimerkiksi 2  laadin ABC- sähkölaitokselle uuden 

markkinointisuunnitelman ja esitteen, joiden johdosta 3  kuukausimyynti kasvoi 
5 %. Olen varma, että voin 4  auttaa parantamaan teidän yhtiönne myyntitulosta 
samalla tavalla.

1  Nimeä taito tai vahvuus 2  Konkreettinen esimerkki 3  Tulokset 4  Sovita tarpeisiin

 Keskustele: Kuinka tämä lausunto auttaisi Mariaa työnhaussa?

 Lue: Seuraavassa on lisää esimerkkejä kotiin palanneen lähetyssaarnaa-
jan, pienyrityksen omistajan ja perheenäidin voimalausunnoista 
– he kaikki ovat työnhakijoita. Lue ne. Huomaa, kuinka neljä eri 
osaa sopivat yhteen.

1. TAITO
2. ESIMERKKI 

(Esitä konkreetti
nen esimerkki)

3. TULOKSET 
(Esitä konkreetti

sia tuloksia)

4. SOVITA 
TARPEISIIN

Osaan muodostaa ja 
motivoida työryhmiä.

Esimerkiksi ollessani 
kirkkoni kokoaikai-
sessa vapaaehtois-
työssä minua pyydettiin 
johtamaan kahdeksaa 
vapaaehtoista, jotka 
eivät osanneet toimia 
ryhmänä eivätkä saavut-
taneet tavoitteitaan.

Niinpä pidin koulutus-
kokouksia ja autoin heitä 
arvostamaan toisiaan, 
asettamaan tavoitteita ja 
 saavuttamaan niitä.

Voin auttaa teidänkin 
yrityksenne työryhmiä 
toimimaan yhdessä niin, 
että ne saavuttavat ja 
ylittävät tavoitteenne.

Minulla on kokemusta 
ongelmien ratkaisemi-
sesta.

Esimerkiksi emme 
aiemmin olleet varmoja 
oman perheyrityk-
semme kuluista. Päätin 
kehittää kirjanpitoa ja 
pitää kirjaa päivittäisistä 
kuluista.

Katsomalla kirjanpi-
toani ja seuraamalla 
suuntauksia saatoimme 
osoittaa, että hankkija 
laskutti jokaisessa las-
kussa hieman ylimää-
räistä ilmoittamatta siitä 
meille.

Sovellan näitä ongel-
manratkaisutaitoja kaik-
kiin teillä mahdollisesti 
oleviin haasteisiin, ja 
olen varma, että löydän 
hyvän ratkaisun.

Osaan organisoida. Esimerkiksi äitinä orga-
nisoin kotona kolmen 
lapsen koulutehtävät ja 
kotityöt.

Huolehtimalla tästä 
päiväohjelmasta olen 
varmistanut, että jokai-
nen lapsi on päättänyt 
koulunsa menestyksellä 
ja osaa tehdä työtä.

Voin soveltaa näitä 
johtamistaitoja huoleh-
timalla siitä, että kaikki 
tapaamiset yritykses-
sänne hoidetaan aika-
taulun mukaan.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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 Toteuta: Laadi tälle sivulle joitakin henkilökohtaisia voimalausuntoja. Ala 
heti kirjoittaa niitä asianmukaisiin paikkoihin. Voit työskennellä 
yhdessä jonkun ryhmän jäsenen kanssa.

1. TAITO
2. ESIMERKKI 

(Esitä konkreetti
nen esimerkki)

3. TULOKSET 
(Esitä konkreetti

sia tuloksia)

4. SOVITA 
TARPEISIIN

 Toteuta: Kun sinulla on vähintään kaksi voimalausuntoa, esitä ne vuorol-
lasi jollekulle ryhmän jäsenelle. Toista niitä ääneen, kunnes tun-
net olosi varmaksi. Laadi vähintään viisi voimalausuntoa ennen 
seuraavaa kokoustamme.

 Lue: Kun puhut jonkun kanssa työpaikasta, voit aloittaa ”puoli 
minuuttia minusta” - lausunnolla. Kyseessä voi olla työnantaja tai 
joku, jolta pyydät apua. Sen jälkeen tuo henkilö todennäköisesti 
kysyy sinulta joitakin usein esitettyjä kysymyksiä. Vastataksesi 
näihin kysymyksiin tarvitset voimalausuntoja. Ennen seuraavaa 
kokoustamme esität voimalausuntojasi monelle ihmiselle.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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 Toteuta: Lukekaa ryhmänä nämä ohjeet. Kun olette lukeneet ohjeet, aloit-
takaa toiminta. Käyttäkää siihen enintään kymmenen minuuttia.
 1. Jokainen nousee seisomaan ja varaa tilaa ympärilleen nopeus-

harjoitusta varten. Jokainen asettuu vastakkain toisen henkilön 
kanssa.

 2. Ensimmäinen henkilö kysyy usein esitetyn kysymyksen, kuten:
• Mitä voit kertoa itsestäsi?
• Miksi meidän tulisi palkata sinut?
• Mikä on suurin vahvuutesi?
• Mitä minun tulisi sanoa sinusta yhteyshenkilöilleni?

 3. Toinen henkilö esittää vastauksena voimalausunnon.
 4. Sen jälkeen vaihdatte vuoroa. Toinen henkilö kysyy toisen 

usein esitetyn kysymyksen, ja ensimmäinen henkilö vastaa 
siihen voimalausunnolla.

 5. Antakaa nopeasti toisillenne palautetta: Oliko siinä neljä osaa? 
Kuulostiko se aidolta ja itsevarmalta?

 6. Vaihtakaa sitten paria ja toistakaa harjoitus. Ja taas!
 7. Toimikaa mahdollisimman nopeasti, kunnes jokainen on saa-

nut kokeilla sitä neljä kertaa.

 Keskustele: Käytitkö voimalausuntoja vastataksesi näihin kysymyksiin? 
Millaisia kysymysvaihtoehtoja esitettiin? Mitä muita kysymyksiä 
haastattelijat saattaisivat esittää?

VALINNAINEN TEHTÄVÄ: KUINKA KÄÄNNÄN KIELTEISET ASIAT 
MYÖNTEISIKSI

(ÄLÄ SUORITA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ KOKOUKSEN AIKANA.)
Jos haluat, voit viikon varrella suorittaa seuraavan tehtävän:
Voit käyttää voimalausuntoja kääntääksesi kielteiset kysymykset ja tilanteet myönteisiksi 
mahdollisuuksiksi. Tutki Resursseja- osuuden sivua 33.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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MISSÄ KÄYTÄN VOIMALAUSUNTOJA?
 Lue: Uudet voimalausuntomme ja ”puoli minuuttia minusta” 

- lausuntomme ovat suurenmoisia apuvälineitä. Mutta kuinka 
löydämme ihmisiä, jotka kuuntelevat meitä? Tärkeintä on puhua 
kaikkien kanssa. Pyydä heitä sitten puhumaan omille tuttavilleen. 
Tätä ”verkosto” on, ja se toimii ikään kuin palkkaamanasi myynti-
tiiminä!

 Toteuta: Siirrä tuoliasi voidaksesi jutella vieressäsi istuvan henkilön kanssa.
 1. Kerro ihmisistä, joihin aiot ottaa yhteyttä esittääksesi ”puoli 

minuuttia minusta” - lausuntosi ja voimalausuntojasi ennen 
seuraavaa kokoustamme. Kirjoita joitakin nimiä tähän:

  

 

 2. Kerro, kuinka aiot laajentaa verkostoasi solmiaksesi enemmän 
kontakteja. Kirjoita ajatuksiasi tähän:

  

 

 Toteuta: Esitä voimalausuntojasi tuntemillesi ihmisille ennen seuraavaa 
kokousta. Pyydä heitä sitten puhumaan omille tuttavilleen. ”Puoli 
minuuttia minusta” - lausuntosi ja voimalausuntosi ovat kaksi suu-
renmoista apuvälinettä, joiden kanssa voit laajentaa verkostoasi. 
Työnhakusi on hyvässä vauhdissa!

VALINNAINEN TEHTÄVÄ: TYÖNHAUN NOPEUTTAMINEN

(ÄLÄ SUORITA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ KOKOUKSEN AIKANA.)
Voit halutessasi suorittaa tämän tehtävän kokouksemme jälkeen:
Edistyäksesi nopeammin voit tutkia kohtaa ”Työnhaun nopeuttaminen”, joka on sivulla 15. 
Kokeile sitä – 15 resurssia, kymmenen kontaktia, kaksi tapaamista – joka päivä!

Sinä Tuntemiasi 
ihmisiä

Heidän 
tuttaviaan

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.

  

  

  

  

 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

”Mutta Herra tietää 
kaiken alusta asti; sen 
vuoksi hän valmistaa 
keinon täyttää kaikki 
työnsä ihmislasten 
keskuudessa.”
1. NEFI 9:6

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Esitän voimalausuntoni ainakin 20 ihmiselle tällä viikolla. (Osan heistä tulisi olla 
ihmisiä, joihin olet jo aiemmin ottanut yhteyttä.)
   Ympyröi tavoitteesi:   20   30   40

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

SITOUDU

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?



31

KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En” tai asianmukainen lukumäärä.

Esitin voima-
lausuntoni 
ainakin 20 

ihmiselle 
(Merkitse 

lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Muista myös kirjata henkilökohtaiset kulusi Polkuni kohti oma
varaisuutta - kirjasen takaosaan.
Seuraavassa ryhmätapaamisessamme taululla on avustajan piir-
tämä yllä olevan kaltainen sitoumustaulukko. Saavumme paikalle 
kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja merkitsemme 
taululle oman edistymisemme.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraa-
vassa kokouksessa. Muistuta häntä siitä, että hän noudattaa 
annettua aineistoa eikä tuo muuta aineistoa. (Etkö tiedä, kuinka 
toimia Perustukseni- aiheen avustajana? Lue sivu 13 ja etukannen 
sisäsivu.)
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?

HAASTATTELU
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

HAASTATTELIJA: No niin, mitä voisit 
kertoa itsestäsi?
1. TYÖNHAKIJA: Tarkoitatko, että mitä 
mä tykkään tehdä? En oikeastaan mitään. 
Ei mulla oikeastaan ole harrastuksia. Enkä 
oikeastaan tee mitään.
2. TYÖNHAKIJA: Ööö… tuota, minä…
3. TYÖNHAKIJA: Taatusti. Niin kuin 
näkyy, käytän paljon aikaa punttien noste
lemiseen. Mun pitäisi myös käydä vihan
hallintakurssilla. Mutta kuka siellä nyt 
haluaisi käydä? Tajuatko, mitä tarkoitan?
1. TYÖNHAKIJA: Vai tarkoitatko, millai
nen työntekijä mä olen? En oikein tiedä, 
en ole pysynyt missään työssä tarpeeksi 
pitkään. Ikävystyn nopeasti, enkä jaksa 
enää käydä siellä… Ei kai olisi pitänyt 
sanoa tuota.
2. TYÖNHAKIJA: Ööö…
3. TYÖNHAKIJA: Se tyyppikin, joka opet
taa vihanhallintakurssia… Voisin hajottaa 
sen palasiksi. No, kuka olisi mun pomo? 
Säkö? Hei, et kai ole niitä tyyppejä, jotka 
aina vahtivat, että paiskitaan hommia? 
Ihan kuin oltaisiin pikkulapsia. Edellinen 
pomoni oli sellainen, enkä tykännyt siitä.

HAASTATTELIJA: Miksi meidän tulisi 
palkata juuri sinut?
2. TYÖNHAKIJA: Teidän tulisi palkata 
minut, koska… ööö…
1. TYÖNHAKIJA: No, mä tarvitsen työ
paikan. Luulin, että äiti kävi täällä eilen 
ja kertoi siitä sulle. Äiti sanoi, että mun 
pitäisi saada työpaikka. Eikö sanonutkin?
3. TYÖNHAKIJA: Tehän olisitte ihan hul
luja, jos ette palkkaisi mua. Huomasin jo 
kun tulin tänne, että täällä pitäisi todella 
muuttaa asioita. Ihme, että homma edes 
pyörii. Voisin hoitaa asian. Joo. Kiitätte 
vielä mua siitä, että pelastan tän firman.
2. TYÖNHAKIJA: Koska… ööö…
HAASTATTELIJA: Mikä on suurin heik
koutesi?
3. TYÖNHAKIJA: Ei mulla ole mitään 
heikkouksia. Entä itselläsi? Että mä 
vihaan tuollaisia kysymyksiä.
2. TYÖNHAKIJA: Heikkouksia? Ööö…
1. TYÖNHAKIJA: Ööö… varastaminen. 
Tai en oikeastaan tarkoita varastamista. 
Enhän mä varastanut. Se on pitkä juttu. 
Tarkoitan, että mun piti kyllä viedä se 
takaisin. Ajattelin, että pomo kyllä antaisi 
mun lainata sitä vähäksi aikaa.

Takaisin sivulle 24

Resursseja
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KUINKA KÄÄNNÄN KIELTEISET ASIAT MYÖNTEISIKSI?  
(VALINNAINEN TOIMINTA)
 Keskustele: Kuinka vastaisit kysymykseen: ”Mikä on suurin heikkoutesi?” Lue 

Lauran vastaus.

”No, yritän kehittää kykyäni käyttää aikani mahdollisimman tehokkaasti. Löysin kalenterityö-
kalun, joka auttaa minua paljon, ja käytän sitä päivittäin. Vastikään onnistuin osaltani pitämään 
erään suuren myyntiprojektin aikataulussa, vaikka oli paljon muitakin asioita kilpailemassa 
huomiostani.”

 Lue: Huomaa, että Laura
• kertoi heikkoudesta, joka on hyvin yleinen ihmisillä
• kuvaili yksityiskohtaisesti, kuinka hän pyrkii voittamaan tämän 

heikkoutensa
• lisäsi siihen tietoa voimalausunnosta.

 Toteuta: Yritä tätä jonkun perheenjäsenen tai ystävän kanssa. Pyydä heitä 
kysymään sinulta jokin kielteinen kysymys. Vastaa kertomalla 
jostakin heikkoudesta, joka on hyvin yleinen ihmisillä. Kuvaile, 
kuinka olet voittanut tämän heikkouden. Lisää siihen tietoa 
voima lausunnostasi.

2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?
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2. Kuinka esiinnyn vakuuttavasti?



3
Kuinka löydän 

piilotyöpaikkoja?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen 

nimi

Esitin 
voimalausuntoni 

ainakin 20 
ihmiselle 

(Merkitse 
lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

 periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin 
rahaa 

säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura 32 K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 3. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Mitä sinä opit esittämällä ihmisille voimalausuntoja? Parantelitko 
niitä? Kirjoititko muistiin omia kontaktejasi ja suorititko seurantaa?
Kokeiliko joku Työnhaun nopeuttamisen menetelmiä? Onnis-
tuiko se?

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?

RAPORTOI
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MITÄ PIILOTYÖPAIKAT OVAT? 
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Katso: ”Look Where There Is Less Competition” [Etsi työpaikkoja, joihin 
on vähemmän hakijoita] (Ei videota? Lukekaa sivu 48.)

 Lue: Luetaanpa yhdessä oheisessa onkimista esittävässä kaaviossa ole-
vat sanat. Kalat edustavat työpaikkoja. Huomatkaa, missä suurin 
osa kaloista on eli mistä suurin osa työpaikoista löytyy.

 Keskustele: Kuka henkilöistä voi saada eniten kaloja? Ympyröi tuo henkilö. 
Missä piilotyöpaikat ovat?

 Lue: Piilotyöpaikat tarjoavat enemmän mahdollisuuksia kuin perin-
teiset työmarkkinat. Mistä me etsimme töitä? Mistä meidän tulisi 
etsiä töitä?

Työpaikkailmoi-
tuksissa tai inter-
netissä ilmoitettu 
työpaikka.

Kaikki tietävät 
työpaikasta – kova 
kilpailu

Kunnallisten tai 
yksityisten työnväli-
tyspalvelujen ilmoit-
tama työpaikka

Monet tietävät 
työpaikasta – koh-
talaisesti kilpailua

Yritys suunnitte-
lee täyttävänsä 
työpaikan, josta ei 
välttämättä ilmoi-
teta julkisesti

Harvat tietävät – 
vähän kilpailua

Työpaikasta ei ehkä 
vielä ole ilmoitettu 
tai se on vain tiet-
tyjen ihmisten tie-
dossa, jotka täytyy 
tuntea saadakseen 
tietoa

Kukaan ei tiedä – 
ei kilpailua

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?

OPI
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 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
VIIKON TEHTÄVÄ – Järjestä henkilökohtaisia tapaamisia 
mahdollisten työnantajien kanssa.

Tämän kokouksen aikana opimme ja harjoittelemme taitoja, jotka 
auttavat meitä vastaamaan tähän kysymykseen ja suorittamaan 
tämän äärimmäisen tärkeän tehtävän.

MISSÄ PIILOTYÖPAIKAT OVAT?
 Katso: ”Most Productive Sources” [Kannattavimmat lähteet]  

(Ei videota? Lukekaa sivu 48.)

 Lue: Jotkin työnhakustrategiat ovat tehokkaampia kuin toiset. Jois-
sakin maissa tietyllä tavalla työpaikan löytävien ihmisten määrä 
saatetaan esittää oheisen taulukon mukaisesti. Tilanne voi olla 
erilainen omassa maassasi.

 Toteuta: Keskustelkaa ryhmänä oheisista kysymyksistä:
 1. Mitä menetelmää ihmiset tämän taulukon mukaan käyttävät 

eniten työpaikkaa etsiessään?
 2. Mikä menetelmä on kaikkein menestyksekkäin työpaikan löytä-

misessä?

MENETELMÄ

MIHIN IHMI-
SET KÄYTTÄ-

VÄT AIKAANSA 
TYÖPAIKKAA 
ETSIESSÄÄN

MISTÄ IHMISET 
TOSIASIASSA 

LÖYTÄVÄT 
TYÖPAIKKOJA

Työpaikkailmoitukset/
internet 65 % 14 %

Kunnalliset tai yksityiset 
työnvälityspalvelut 27 % 21 %

Henkilökohtaiset 
 kontaktit yrityksiin 3 % 30 %

Suullisesti leviävä tieto 
(henkilökohtaiset 

 kontaktit ja viitteet)
5 % 35 %

Tätä piilotyöpaikat 
tarkoittavat. Keskity tähän, 
niin vältät 92 % kilpailusta!

Älä silti jätä näitäkään 
mahdollisuuksia väliin, 
tai sinulta voi jäädä 
huomaamatta 35 % 
työpaikoista!

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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KUINKA LÖYDÄN PIILOTYÖPAIKKOJA?
 Lue: Meillä on jo avaimet näihin piilotyöpaikkoihin! Niihin tarvi-

taan henkilökohtaisia kontakteja. Ja parhaat henkilökohtaiset 
kontaktit solmimme esittämällä 1) ”puoli minuuttia minusta” 
- lausuntojamme ja 2) voimalausuntojamme 3) laajenevan ver-
kostomme välityksellä. Kuten viime kokouksessamme opimme, 
verkostoomme kuuluvat sekä henkilökohtaisesti tuntemamme 
ihmiset että heidän tuttavansa.

 Katso: ”Building Your Network” [Luo verkosto]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 49.)

 Keskustele: Esititkö ”puoli minuuttia minusta” - lausuntojasi ja voimalausun-
tojasi viime kokouksemme jälkeen? Pyysitkö kontaktejasi puhu-
maan omille kontakteilleen puolestasi?

Sinä Tuntemiasi 
ihmisiä

Heidän 
 tuttaviaan

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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 Toteuta: Oma ryhmämme on verkostoitumisemme ensimmäinen lähde. 
Aloitetaanpa verkostomme laajentaminen saman tien! Lue oheiset 
ohjeet ja ryhdy toimeen:
 1. Nouse seisomaan ja käänny vieressäsi olevan henkilön puoleen.
 2. Esitä tälle henkilölle oma ”puoli minuuttia minusta” 

- lausuntosi ja päätä se näihin kahteen kysymykseen: ”Keitä 
sellaisia tiedät, jotka voisivat auttaa minua solmimaan 
kontakteja?” ”Voisitko ystävällisesti puhua heille ja pyytää 
heitä auttamaan?”

 3. Kirjoita kontaktit seuraavalla sivulla olevaan verkostoluetteloon 
ja pyydä häntä antamaan sinulle lisää kontakteja ennen seuraa-
vaa kokousta sitä mukaa kuin hänelle tulee niitä mieleen.

 4. Vaihtakaa sitten paikkaa ja toistakaa harjoitus.
 5. Siirry toiseen paikkaan ja toista harjoitus ryhmän muiden 

jäsenten kanssa.
 6. Kirjoita seuraavalle sivulle mahdollisimman monta kontaktia.
 7. Kokouksen jälkeen toimi samalla tavalla muiden tuntemiesi 

ihmisten kanssa.
 8. Merkitse Tärkeysjärjestys- sarakkeeseen 1:n ja 20:n välillä oleva 

numero kunkin sellaisen henkilön kohdalle, johon aiot ottaa 
yhteyttä.

Verkostoitumis
vinkkejä
 1. Kysy  kontakteilta 

 työpaikkavinkkejä, 
tietoa ja ideoita.

 2. Pyydä aina lisää 
viitteitä.

 3. Pidä kirjanpitosi 
täsmällisenä ja  
suorita seurantaa.

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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VERKOSTOLUETTELO

Nimi Yhteystiedot (puhelinnumero, 
osoite, sähköpostiosoite)

Tärkeys-
järjestys

 Lue: Ennen seuraavaa kokoustamme otamme yhteyttä näihin ihmisiin 
samoin kuin muihin tuntemiimme ihmisiin ja heidän kontaktei-
hinsa. Jatkamme tätä luetteloa koko ajan. Kun otamme yhteyttä 
näihin ihmisiin, esitämme omia voimalausuntojamme osoittaak-
semme heille, mitä kaikkea voimme tehdä heidän hyväkseen.
Voimme puhua näille ihmisille ja monille muille!
• Ystävät
• Sukulaiset
• Naapurit

• Kirkkomme jäsenet
• Pelikaverit
• Entiset työtoverit

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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KUINKA TAPAAN JOHTAJIA, JOTKA PALKKAAVAT IHMISIÄ?
 Lue: Verkostoituminen voi johdattaa meidät sellaisten yritysten luo, 

jotka ovat palkkaamassa työntekijöitä. Mutta meidän täytyy löy-
tää se henkilö, joka tekee palkkaamispäätöksen.

 Toteuta: Harjoitellaanpa yhdessä ryhmänä.
 1. Anna yhdelle henkilölle tehtäväksi olla työnhakijana. Tämän 

henkilön tulisi olla valmis esittämään työnantajalle ”puoli 
minuuttia minusta” - lausunto, kysymys ja voimalausunto.

 2. Anna kahdelle muulle henkilölle tehtäväksi olla työntekijöitä: 
1. työntekijä ja 2. työntekijä.

 3. Anna jonkun muun tehtäväksi olla johtaja.
 4. Pyydä kaikkia neljää nousemaan ylös. Avustaja lukee tämän 

roolileikin ensimmäiset rivit. Sen jälkeen muut lukevat omat 
vuorosanansa.

Avustaja: Tämä työnhakija saapuu liikkeeseen tai toimistoon, 
jossa hän haluaisi työskennellä. Hän puhuttelee ensimmäistä 
näkemäänsä työntekijää.
Työnhakija: Hei. Kuka on nyt työvuorossa oleva johtaja?
1. työntekijä: No, hän on johtaja Vallila, mutta en tiedä, missä 
hän on tällä hetkellä. Voisit kysyä hänen assistentiltaan, joka on 
tuolla.
Työnhakija: Kiitos. [Kääntyy 2. työntekijän puoleen.]
Työnhakija: Hei. Voisitko sinä kertoa minulle, missä johtaja 
Vallila on?
2. työntekijä: Hän lähti jollekin asialle. Hänen pitäisi pian tulla 
takaisin. Siinä hän onkin.
Työnhakija: Hyvä. Kiitos. [Kääntyy johtaja Vallilan puoleen.]
Työnhakija: Hyvää huomenta, johtaja Vallila. Olen ________ 
[nimi]. [Työnhakija esittää ”puoli minuuttia minusta” 
 lausunnon ja päättää kysymykseen.] Kuinka kaltaisestani henki
löstä olisi hyötyä teidän yrityksellenne?
Johtaja: Itse asiassa olemme aikeissa etsiä jotakuta kaltaistasi. 
Minulla on vain hetki aikaa. Kerro minulle nopeasti itsestäsi.
Työnhakija: [Esittää sopivan voimalausunnon.] Tiedän, että 
olette kiireinen. Milloin meillä olisi aikaa keskustella vähän 
pidempään, tänään iltapäivällä vai huomenna? 

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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 Keskustele: Jos johtaja sanoo ”ei käy” tai ”tule myöhemmin takaisin” tai 
”täytä työhakemus”, mitä työnhakija voisi sanoa?

 Lue: Meidän täytyy sopeutua jokaiseen tilanteeseen.

 Toteuta: Nouskaa seisomaan ja järjestäytykää neljän hengen ryhmiin. Tois-
takaa roolileikkiä, niin että jokainen saa tilaisuuden olla työnhaki-
jana.

 Lue: Meillä on nyt useita voimallisia apuvälineitä, joita voimme käyt-
tää yhteydenotoissamme: ”puoli minuuttia minusta” - lausunto, 
voimalausunnot ja johtajan tapaaminen. Voit myös opetella kään-
tämään kielteiset asiat myönteisiksi sivun 33 mukaan.

 Keskustele: Kuinka aiot käyttää näitä apuvälineitä saadaksesi monia kannatta-
via tapaamisia ennen seuraavaa kokoustamme?

 Toteuta: Ottakaa esiin sivu 50 ja lukekaa vuorotellen, kuinka pidätte kirjaa 
työnhakupyrkimyksistänne. Palatkaa sen jälkeen tähän kohtaan.

Työnhakija
1. työntekijä

2. työntekijä
Johtaja

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.

  

  

  

  

 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

”Älä jätä elämääsi oman 
ymmärryksesi varaan, 
vaan turvaa koko 
sydämestäsi Herraan. 
Missä kuljetkin, pidä 
hänet mielessäsi, hän 
viitoittaa sinulle oikean 
tien.”
SANANL. 3:5–6

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Esitän ”puoli minuuttia minusta” - lausunnon ja voimalausuntoja ainakin 30:lle 
tuntemalleni ihmiselle tai heidän tuntemilleen ihmisille (verkostossani). (Pidä 
kirjaa kontakteista sivuilla 50–51. Osan heistä tulisi olla ihmisiä, joihin olet jo aiemmin 
ottanut yhteyttä.)
   Ympyröi tavoitteesi:   30   40   50

Yritän yhdessä kontaktieni kanssa järjestää tapaamisen johtajan kanssa päästäk-
seni ainakin kymmeneen henkilökohtaiseen tapaamiseen mahdollisten työn-
antajien kanssa. (Pidä kirjaa kontakteista sivuilla 50–51.)
   Ympyröi tavoitteesi:   10   15   20

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En” tai asianmukainen lukumäärä.

Otin yhteyttä 
ainakin 
30:een 

verkostos-
sani olevaan 

ihmiseen 
(Merkitse 

lukumäärä)

Tapasin 
ainakin 10 

mahdollista 
työnantajaa 

(Merkitse 
lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Muista myös kirjata henkilökohtaiset kulusi Polkuni kohti oma
varaisuutta - kirjasen takaosaan.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa. (Etkö tiedä, kuinka toimia Perustukseni- aiheen avus-
tajana? Lue sivu 13 ja etukannen sisäsivu.)
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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ETSI TYÖPAIKKOJA, JOIHIN ON VÄHEMMÄN HAKIJOITA
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

KWAME: Voi, voi. Haluamaani työpaikkaa 
haki yli 200 ihmistä. Eihän minulla ole 
mitään mahdollisuutta!
KOFI: Kwame, muistatko sen paikan, jossa 
meillä oli tapana käydä onkimassa, kun 
olit nuorempi?
KWAME: Joo. Se oli suurenmoinen paikka, 
piilossa kaikkien niiden puiden takana. Se 
oli täysin huomaamaton. Mutta nykyään 
kaikki tietävät sen. Se on nyt niin täynnä 

ihmisiä, että on vaikea saada minkään
laista saalista.
KOFI: Joten kun haet töitä, miksi sinä 
”kalastat” siellä, missä kaikki muutkin 
”kalastavat”? Mikset etsi paikkoja, joissa 
on vähemmän kilpailijoita? Sinä et var
maankaan ota huomioon piilotyöpaikkoja. 
Kalasta siellä, missä on kaloja!
Takaisin sivulle 38

KANNATTAVIMMAT LÄHTEET
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

KOFI: Hain sinulle sanomalehden.
KWAME: En ole viime aikoina katsonut lehtiä. Muistatko? Kalastan siellä, missä on 
vähemmän kilpailijoita.
KOFI: Hyvä, sinun täytyykin keskittyä kannattavimpiin lähteisiin. Mutta sanomalehdessä 
on joitakin hyviä työpaikkoja. Meidän täytyy yrittää edelleen jokaista vaihtoehtoa. Kyse 
on siitä, että käyttää oikean määrän aikaa kannattavimpiin lähteisiin.
Takaisin sivulle 39

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?

Resursseja
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LUO VERKOSTO
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

KWAME: Olen yrittänyt ylläpitää kym
menen uuden kontaktin hankkimista joka 
päivä, mutta uusia kontakteja on yhä 
vaikeampi löytää.
KOFI: Olen tarkkaillut sinua viime päi
vinä, ja näyttää siltä, että olet yrittänyt 
tehdä sen kaiken yksin. Tiedäthän, että 
saat parempia tuloksia, jos käytät osan 
ajastasi verkostoitumiseen.
KWAME: Verkostoitumiseen?
KOFI: Niin, sinun pitäisi kehittää tiimi, 
verkosto ihmisistä, jotka voivat kertoa 
sinulle tilaisuuksista kuullessaan niistä. 
Sinun pitäisi käyttää vähän aikaa muiden 
auttamiseen, niin he saattavat vuorostaan 
auttaa sinua.
KWAME: Olen puhunut kaikille tuttavil
leni ainakin kerran.
KOFI: Hyvä. Mutta verkostossasi voi olla 
muitakin kuin tuttaviasi. Siihen täytyy 
kuulua ihmisiä, joita he tuntevat. Pyydä 
tuttaviasi esittelemään sinut tuntemilleen 
ihmisille.

KWAME: Hmmm. Mutta mitä minä sanon 
sellaisille ihmisille, joita en tunne? Se on 
eri asia kuin niille puhuminen, jotka jo 
tuntevat minut. Mistä minä aloittaisin?
KOFI: Aloita kysymällä ystäviltäsi, tie
tävätkö he ketään, 1) joka tietää jotakin 
valitsemastasi ammatista, 2) joka pystyy 
vaikuttamaan työntekijöiden palkkaa
miseen tai 3) joka yksinkertaisesti tuntee 
paljon ihmisiä. Verkostostasi tulee paljon 
laajempi, ja se tapahtuu nopeammin. Ja 
verkostosi välityksellä saat paljon toden
näköisemmin kuulla työtilaisuuksista. He 
auttavat sinua löytämään piilotyöpaik
koja.
KWAME: Mutta mitä minä sanon heille?
KOFI: Kyse ei ole niinkään siitä, mitä sinä 
sanot vaan kuinka sen sanot. Se riippuu 
siitä, kuinka esittelet itsesi. Harjoittele 
”puoli minuuttia minusta”  lausuntoasi 
ja voimalausuntojasi, niin annat itsestäsi 
varmasti hyvän vaikutelman.
KWAME: Selvä on. Ehkä tämä tosiaan 
avaa uusia ovia.
Takaisin sivulle 40

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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PIDÄ KIRJAA TYÖNHAKUPYRKIMYKSISTÄSI
Solmi verkostosi välityksellä vähintään 30 työnhakukontaktia ennen seuraavaa 
kokoustamme. Sen tulisi johtaa sinut ainakin kymmeneen henkilökohtaiseen 
tapaamiseen mahdollisten työnantajien kanssa.

Jatka työpaikkailmoitusten ja internetin katsomista ja käy omavaraisuuskeskuk-
sessa. Mutta muista, mitä työpaikat usein ovat – piilotyöpaikkoja! Käytä suurin osa 
ajastasi ja pyrkimyksistäsi siihen, että puhut suoraan yritysten edustajille ja tapaat 
verkoston kautta löytämiäsi yhteyshenkilöitä kasvotusten.

Voit pitää kirjaa kontakteistasi ja tapaamisistasi oheisen lomakkeen avulla (esimer-
kin mukaan). Kirjoita tapaamistesi perusteella muistiinpanoja seuraavalla sivulla 
olevaan Kontaktien seurantalomakkeeseen tai käytä erillistä muistikirjaa.

TYÖPAIKKA-
ILMOITUKSET/

INTERNET

KUNNALLISET TAI 
YKSITYISET TYÖN-
VÄLITYSPALVELUT

 HENKILÖKOHTAISET 
KONTAKTIT 
YRITYKSIIN

HENKILÖKOHTAISET 
TAPAAMISET VER-
KOSTON KAUTTA 

LÖYTÄMIESI IHMIS-
TEN KANSSA

1. Hain verkossa kirjan
pitäjän paikkaa

2.

3.

4.

5.

1. Lähetin kiitoskirjeen 
Lauralle työnvälitys
toimistoon

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Seurantakäynti: Mikko, 
Tilinpito Oy

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Tapasin Jussin ystävän 
Toro Oy:stä

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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KONTAKTIEN SEURANTALOMAKE
KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 

Puhelinnumero: Osoite: 

Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 

Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En Päiväys: 

ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 

Puhelinnumero: Osoite: 

Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 

Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En Päiväys: 

ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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3. Kuinka löydän piilotyöpaikkoja?
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4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

 Ryhmän  
 jäsenen nimi

Otin yhteyttä 
ainakin 30:een 
verkostossani 

olevaan 
ihmiseen 

(Merkitse 
lukumäärä)

Tapasin 
ainakin 10 

mahdollista 
työnantajaa 

(Merkitse 
lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni-  

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin 
rahaa 

säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura 33 12 K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 4. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.
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4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

RAPORTOI

PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Mitä opit, kun otit yhteyttä verkostossasi oleviin ihmisiin? Tapa-
sitko työntekijöitä palkkaavia johtajia? Kirjoititko muistiin omia 
kontaktejasi ja suorititko seurantaa?
Kokeiliko joku Työnhaun nopeuttamisen menetelmiä? Onnis-
tuiko se?
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KUINKA EROTUN EDUKSENI MUISTA HAKIJOISTA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Katso: ”What Is He Looking For? Part I” [Mitä hän hakee? (Osa 1)]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 66.)

 Keskustele: Mitä työnantajat haluavat tietää haastatteluissa tai antaessaan 
sinulle työhakemuksen? Entä jos vastauksesi auttaisivat sinua 
erottumaan eduksesi muista hakijoista työnantajan silmissä?

 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka erotun edukseni muista haki-
joista?
VIIKON HARJOITUS – Esitä erinomaisia vastauksia haastatte-
lun ja työhakemuksen kysymyksiin.

Tässä kokouksessa opit vastaamaan haastattelukysymyksiin ja 
täyttämään työhakemuksia tavalla, joka auttaa sinua erottumaan 
joukosta!

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

OPI
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KUINKA VALMISTAUDUN TYÖHAASTATTELUUN?
 Lue: Pelkäämmekö me työhaastatteluja? Mietimmekö me, mitä haas-

tattelijat kysyvät tai mitä he oikeastaan haluavat tietää?
Itse asiassa me voimme tietää. Useimmat haastattelijat kysyvät 
usein esitettyjä kysymyksiä. Luetaanpa vuorotellen ryhmässä tätä 
taulukkoa.

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ MITÄ HAASTATTELIJA EHKÄ 
HALUAA KUULLA

VASTAAMISEN 
APUVÄLINEET

Mitä voit kertoa minulle itsestäsi? Osaako hän puhua hyvin? Onko hän 
 valmistautunut? ”Puoli minuuttia minusta”

Mitä vahvuuksia sinulla on? Vastaako hänen kokemuksensa meidän 
tarpeisiimme? Voimalausunto

Miksi haluat työhön meidän yritykseemme? Onko hänellä selkeä tavoite? Voimalausunto

Mitä mieltä olet edellisestä esimiehestäsi? Kunnioittaako hän johtajia? Voimalausunto

Kuinka suhtaudut paineeseen? Ottaako hän ongelmatilanteet hoitaakseen? Voimalausunto

Millaista palkkaa odotat saavasi? Ovatko hänen odotuksensa järkevät? Vastaa kysymyksellä

 Katso: ”What Is He Looking For? Part II” [Mitä hän hakee? (Osa 2)] 
Pysäytä video tarvittaessa ja toimi ohjeen mukaan.  
(Ei videota? Lukekaa sivut 67–68.)

 Keskustele: Milloin ”puoli minuuttia minusta” - lausuntosi on hyödyllinen 
apuväline haastattelussa? Milloin voimalausuntosi ovat oikeat 
apuvälineet? Huomasitko, kuinka kielteisen voi kääntää myöntei-
seksi?

 Toteuta: Käytä 6–7 minuuttia seuraavaan ”nopeusharjoitukseen”.
• Nouse seisomaan ja käänny jonkun ryhmän jäsenen puoleen.
• Toinen teistä on työnantaja; kysy jokin oheisessa taulukossa 

oleva usein esitetty kysymys.
• Toinen on työnhakija; vastaa kysymykseen apuvälineitäsi käyt-

täen.
• Vaihtakaa rooleja ja toistakaa harjoitus. Antakaa toisillenne 

hyödyllistä palautetta!
• Kun kumpikin on toiminut työnantajana ja työnhakijana, siir-

tykää toisten parien puoleen. Toistakaa harjoitusta niin kauan 
kuin aikaa riittää.

Harjoittele edelleen kokouksemme jälkeen perheesi tai ystäviesi 
kanssa. Katso sivun 69 taulukosta lisää kysymyksiä.

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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KUINKA VASTAAN KYSYMYKSIIN KYSYMYKSILLÄ?
 Lue: Mitä jos emme osaa päätellä, mitä haastattelija haluaa? Entä jos 

tarvitsemme lisää tietoa? Joskus voimme vastata kysymyksellä.

 Lue: Katsotaanpa näitä kahta usein esitettyä kysymystä. Luemme kum-
mankin kysymyksen ja sen jälkeen sen oikealla puolella olevat 
tiedot.

USEIN ESITETTYJÄ 
KYSYMYKSIÄ

MITÄ HAASTATTELIJA 
EHKÄ HALUAA KUULLA

VASTAAMISEN 
APUVÄLINEET

VASTAA 
KYSYMYKSELLÄ

Millaista palkkaa sinä haluat? Onko hän tarpeeksi varma neuvo-
tellakseen asiasta? Vastaa kysymyksellä

Mitä te tavallisesti mak-
satte tässä tehtävässä 
toimivalle?

Onko sinulla kysymyksiä? Ymmärtääkö hän, mitä tämä työ 
pitää sisällään? Vastaa kysymyksellä Mikä täällä työskentelemi-

sessä on parasta?

 Keskustele: Milloin voisi olla hyvä vastata kysymykseen kysymyksellä? Mil-
loin se ei olisi hyvä ajatus? Kuinka voisit valmistautua esittämään 
hyviä kysymyksiä haastattelutilanteessa?

 Lue: Ennen työhaastattelua meidän tulee ottaa selvää työnantajasta 
ja olla valmiina esittämään hyviä kysymyksiä. Voimme myös 
valmistautua lisäämään kysymyksen ”puoli minuuttia minusta” 
- lausunnon tai voimalausunnon perään. Esimerkiksi: ”Mistä 
muista kyvyistä te haluaisitte minun kertovan?”
Hyvät kysymykset voivat saada aikaa hyvän keskustelun!

Olen hyvin 
kiinnostunut 
tuotteistanne. 
Kuinka valmistatte 
niitä?

VALINNAINEN TEHTÄVÄ: KUINKA NEUVOTTELEN ITSELLENI 
 TARPEITANI VASTAAVAN TYÖPAIKAN?

(ÄLÄ SUORITA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ KOKOUKSEN AIKANA.)
Jos haluat, voit suorittaa tämän tehtävän ennen seuraavaa kokoustamme. Yksi työhaastat-
telun tärkeimmistä osista on neuvotteleminen. Jos haluat tietää asiasta enemmän, ota esiin 
”Kuinka neuvottelen itselleni tarpeitani vastaavan työpaikan?”, joka on Resursseja- osuuden 
sivuilla 70–72. Keskustele ja harjoittele perheesi kanssa.

Sinä Haastattelija

Olen iloinen, 
että pidät niistä! 
Ensin hankimme 
raaka- aineet. 
Sitten me…

Vinkki
Opi tietämään, mil-
loin sinun tulee ja 
milloin ei tule esittää 
kysymyksiä. Älä käytä 
kysymyksellä vastaa-
mista liian usein.
Kuuntele haastat-
telijaa herkin kor-
vin. Älä esiinny liian 
aggressiivisesti.

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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ENTÄ ASENTEENI JA ULKOINEN OLEMUKSENI?
 Toteuta: Jokainen nousee seisomaan ja toistaa tämän virkkeen kolmeen 

kertaan:
Meillä on vain yksi tilaisuus tehdä ensivaikutelma!

 Keskustele: Mitä tämä merkitsee sinulle yrittäessäsi ”erottua joukosta”?

 Toteuta: Siirrä tuolisi niin, että voit työskennellä jonkun toisen ryhmään 
kuuluvan jäsenen kanssa. Lukekaa tämän taulukon sanat toisil-
lenne. Päättäkää, mitä voisitte parantaa, jotta edustaisitte parasta 
itseänne.

VINKKEJÄ MENESTYMISEEN

Asenne • Rukoile apua ja rauhaa.
• Ole kohtelias ja kunnioittava.
• Saavu ajoissa.
• Osoita kiinnostusta yritystä ja haastattelijaa kohtaan.
• Hymyile ja ole miellyttävä.
• Käyttäydy itsevarmasti.
• Puhu selkeästi.

Ulkoinen 
 olemus

• Ole puhdas: kasvot, kädet, kynnet.
• Käytä meikkiä kohtuudella (naiset).
• Pidä hiustyylisi asiallisena.
• Tuoksu hyvältä.
• Aja partasi tai pidä se siistinä (miehet).
• Näytä ammattimaiselta.

Pukeutuminen • Käytä ehjiä, puhtaita vaatteita (vaatteiden ei tarvitse olla kalliita).
• Silitä vaatteesi.
• Pukeudu työasua vähän parempaan asuun:

◦ Jos lähtisit töihin T- paidassa ja farmarihousuissa, pukeudu pitkiin housuihin ja 
siistiin paitaan.

◦ Jos lähtisit töihin kauluspaita päälläsi, käytä paitaa ja solmiota (miehet) tai siistiä 
puseroa (naiset).

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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KUINKA TÄYTÄN TYÖHAKEMUKSIA?
 Lue: Haluamme käyttää suurimman osan ajastamme verkoston kautta 

saamiimme henkilökohtaisiin kontakteihin ja haastatteluihin. 
Mutta meidän täytyy todennäköisesti täyttää työhakemuksiakin, 
joko paperilla tai verkossa. Työhakemus on kuin paperilla oleva 
työhaastattelu.

 Toteuta: Tee yhteistyötä kahden muun ryhmäsi jäsenen kanssa. Täyttäkää 
kahdella seuraavalla sivulla oleva työhakemus. Lukekaa sitten tässä 
seuraavana oleva teksti ja keskustelkaa siitä, kuinka voitte parantaa 
hakemuksianne. Kertaa kokouksemme jälkeen sivut 73–75.

TYÖHAKEMUK-
SEN KOHTA MITÄ TYÖNANTAJA HAKEE APUVÄLINEITÄ JA VINKKEJÄ

Henkilökohtaisia 
tietoja

Onko jotakin sellaista, mikä sulkee hänet pois 
ehdokkaana (kuten rikos tai muita ongelmia)?

Vastaa jokaiseen kysymykseen.
Käytä ”puoli minuuttia minusta” - lausunnon 
tietoja.
Ole rehellinen; vältä tarpeettomia yksityiskohtia.

Koulutus Onko hänellä tarvittava koulutus?

Jos mahdollista, aloita korkeimmasta koulutuk-
sesta tai tutkinnosta ja etene ajassa taaksepäin.
Lisää kaikki erityiskoulutukset ja tutkinnot.
Lisää voimalausuntotietoja.

Työura Oliko hänellä tarvitsemaamme kokemusta?

Jos mahdollista, aloita viimeisimmästä työpai-
kasta ja etene ajassa taaksepäin.
Yritä välttää työhistoriassa näkyviä aukkoja tai 
selitä ne.
Käytä voimalausuntotietoja.

Suosittelijat Onko tässä esitetty tarpeeksi tietoja yhteydenot-
toa varten?

Valmistele ainakin yhtä henkilöä (pyydä etukä-
teen lupa) suosittelemaan sinua luonteesi puo-
lesta (rehellisyys jne.) ja toista henkilöä suositte-
lemaan työhön liittyviä taitojasi ja tuloksia.

Kunniakirjat tai 
tunnustukset Onko hänellä erityistaitoja?

Jos mahdollista, aloita tärkeimmästä ja etene 
kohti vähemmän tärkeitä.
Lisää voimalausuntotietoja.

Yleiset Onko hakemus siisti ja puhdas? Kirjoita selvästi.
Tee hakemuksesta hyvännäköinen.

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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TYÖNHAKULOMAKE

Nimi:    Päiväys:  

Osoite:  

Puhelinnumero:   Sähköposti:   

Tehtävä:    Palkkatoivomus:   Päivämäärä, jolloin voi aloittaa työssä:   

Oletko aikaisemmin ollut töissä tässä yrityksessä? □ Kyllä □ En Päiväys: 

Jos kyllä, selitä tarkemmin: 

Onko sinua koskaan tuomittu rikoksesta? □ Kyllä □ Ei Päiväys: 

Jos kyllä, selitä tarkemmin: 

Koulutus

Opisto tai korkeakoulu:   Osoite:  

Opinnot alkoivat (pvm.):   Opinnot päättyivät (pvm.):   Suorititko loppututkin-

non tai saatoitko opinnot muuten päätökseen? □ Kyllä □ En Tutkinto:   

Ammattikoulu tai lukio:   Osoite:  

Opinnot alkoivat (pvm.):   Opinnot päättyivät (pvm.):    

Saitko päättötodistuksen? □ Kyllä □ En Tutkinto:   

Suosittelijat

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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Aikaisemmat työpaikat:

Työnimike:     Lähtöpalkka:   Palkka työsuhteen päättyessä:  

Tehtävät:  

Työ alkoi (pvm.):   Työ päättyi (pvm.):   Työn päättymisen syy:     

Yritys:    Puhelinnumero:  

Työnimike:     Lähtöpalkka:   Palkka työsuhteen päättyessä:  

Tehtävät:  

Työ alkoi (pvm.):   Työ päättyi (pvm.):   Työn päättymisen syy:     

Yritys:    Puhelinnumero:  
Vakuutan, että vastaukseni ovat tosia ja täydellisiä sekä parhaan kykyni mukaan esitettyjä.
Jos tämä hakemus johtaa työllistymiseen, ymmärrän, että väärät tai harhaanjohtavat tiedot hake-
muksessani tai haastattelussani voivat johtaa irtisanomiseeni.

Allekirjoitus:    Päiväys:  

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

”Minä opetan sinua”, 
sanoo Herra, ”minä 
osoitan sinulle oikean 
tien. Minä neuvon 
sinua, katseeni seuraa 
askeleitasi.”
PS. 32:8

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Esitän ”puoli minuuttia minusta” - lausunnon ja voimalausuntoni ainakin 40:lle 
tuntemalleni ihmiselle tai heidän tuttavilleen (verkostossani).
   Ympyröi tavoitteesi:   40   50   60

Yritän yhdessä kontaktieni kanssa järjestää tapaamisen johtajan kanssa päästäk-
seni ainakin kymmeneen henkilökohtaiseen tapaamiseen mahdollisten työn-
antajien kanssa.
   Ympyröi tavoitteesi:   10   15   20

Harjoittelen haastattelu-  ja hakemuksentekotaitojani työnantajien ja muiden 
kanssa.

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En” tai asianmukainen lukumäärä.

Otin yhteyttä 
ainakin 
40:een 

verkostos-
sani olevaan 

ihmiseen 
(Merkitse 

lukumäärä)

Tapasin 
ainakin 10 

mahdollista 
työnantajaa 

(Merkitse 
lukumäärä)

Harjoittelin 
haastattelu-  ja 

hakemuksen-
tekotaitoja 

(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Muista myös kirjata henkilökohtaiset kulusi Polkuni kohti oma
varaisuutta - kirjasen takaosaan.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa. (Etkö tiedä, kuinka toimia Perustukseni- aiheen avus-
tajana? Lue sivu 13 ja etukannen sisäsivu.)
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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MITÄ HÄN HAKEE? OSA 1
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

TILANNE: Jose (esimies) haastattelee 
Miguelia (työnhakija). Tapahtuu haastat
telun keskivaiheilla.
JOSE: Selvä, hyvä. Voisitko nyt ystävälli
sesti kuvailla viimeksi tekemääsi suurta 
virhettä, miksi niin tapahtui ja mitä teit 
sen korjaamiseksi?
MIGUEL: [Ajattelee] Millainen kysymys 
tuo oikein on? Mitä hän haluaa? Tietäi
sinpä, mitä hän hakee.
JOSE: [Ajattelee] Haluan vain nähdä, 
ymmärtääkö hän, mitä hän teki väärin, ja 
saiko hän ongelman korjattua.

MIGUEL: [Ajattelee] Tiedän, mitä hän 
hakee. Minun pitää kääntää kielteinen 
myönteiseksi!
MIGUEL: [Ääneen] No, muistan, kuinka 
kerran esimieheni luuli, että olin jäänyt 
jälkeen aikataulusta. Kyse oli itse asiassa 
siitä, etten ollut välittänyt hänelle tietoa 
asiakkaalta tulleista muutoksista. Siitä 
lähtien olen pitänyt huolta siitä, että jokai
nen tietää, missä mennään!
JOSE: Se kuulostaa hyvältä, Miguel. Kuu
lostaa siltä, että opit jotakin!

Takaisin sivulle 56

Resursseja
4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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MITÄ HÄN HAKEE? OSA 2
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne. Huomautus avustajalle: Kun tekstissä 
kehotetaan keskustelemaan, anna ryhmän vastata ennen kuin jatkatte eteenpäin.

KERTOJA: Tässä meillä on Jose (haastat
telija) ja Miguel (mahdollinen työntekijä). 
Jose aikoo kysyä neljä usein esitettyä 

kysymystä. Keskustelemme siitä, miten 
Miguelin tulisi vastata. Oletteko valmiina?
JOSE: Päivää. No niin, mitä voit kertoa 
itsestäsi?

KESKUSTELE:  1) Mitä haastattelija haluaa tietää? 2) Kuinka 
Miguel voisi vastata ”puoli minuuttia minusta” 
- lausunnolla? (Ks. oikealla oleva runko.)

KERTOJA: Selvä, tätä esimies oikeastaan 
ajattelee.
JOSE: Osaako hän vastata selkeästi? Onko 
hän pätevä?
KERTOJA: Miguelin pitäisi varmaan
kin esittää ”puoli minuuttia minusta” 
 lausuntonsa.
MIGUEL: Olen Miguel Fuentes. 
Haluaisin saada paikan uutena 

kirjanpitopäällikkönänne. Minulla on 
kuuden vuoden kokemus, ja olen johtanut 
kirjanpitotiimiä, jossa oli viisi henkilöä. 
Viime vuonna vähensimme kuluja 15 % 
ja lisäsimme tuotantoa 23 %. Minulla on 
loppututkinto kirjanpidossa ja virallinen 
toimilupa. Viikonloppuisin nautin jalka
pallosta. Mitä muuta haluaisitte tietää?

JOSE: Tuo vastasi kysymykseeni, kiitos. 
Mitä muita vahvuuksia sinulla on?

KESKUSTELE:  1) Mitä haastattelija haluaa tietää? 2) Kuinka 
Miguel voisi vastata voimalausunnolla?  
(Ks. oikealla oleva runko.)

KERTOJA: Tätä Jose todella haluaa kuulla.
JOSE: Onko hänellä meidän tarvitse
mamme taidot? Voiko hän esittää tuloksia, 
jotka todistavat siitä?
KERTOJA: Koska Jose haluaa tätä, Migue
lin tulisi varmaankin käyttää voima
lausuntoa vastatessaan.
MIGUEL: Kerron esimerkin. Etsin aina 
tapoja leikata kuluja. Esimerkiksi kolme 
kuukautta sitten menin johtajan puheille 

ja selitin, että menetimme viikoittain lähes 
3 000 myöhästyneiden saatavien vuoksi. 
Aluksi hän suhtautui siihen epäilevästi, 
mutta näytin hänelle laskelmat. Niinpä 
hän pyysi minua ratkaisemaan ongelman. 
Pystyin kymmenessä viikossa vähentä
mään myöhästyneitä saatavia niin, että 
laskut maksettiin keskimäärin kuukautta 
aikaisemmin, mikä säästi tuhansia. Voisin 
käyttää tätä ongelmanratkaisutaitoa 
ollakseni hyödyksi täällä Sport Oy:ssä.

”Puoli minuuttia 
minusta”
 1. Nimi
 2. Tavoite
 3. Pätevyys
 4. Ominaisuudet
 5. Päätä kysymykseen

Voimalausunto
 1. Nimeä taito tai 

vahvuus
 2. Konkreettinen 

esimerkki
 3. Tulokset
 4. Sovita tarpeisiin

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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KERTOJA: Tässä on toinen kysymys – sel
lainen, jota emme haluaisi kuulla!

JOSE: Mitä heikkouksia sinulla on?

KESKUSTELE:  1) Mitä haastattelija haluaa tietää? 2) Kuinka 
Miguel voisi vastata kääntämällä kielteiset asiat 
myönteisiksi? (Ks. oikealla oleva runko.)

KERTOJA: Tätä haastattelija ajattelee.
JOSE: Onko hän tietoinen jostakin heik
koudestaan? Onko hän tehnyt jotakin 
päästäkseen siitä?
KERTOJA: Koska tätä Jose haluaa kuulla, 
Miguel voisi vastata kääntämällä kieltei
sen asian myönteiseksi.
MIGUEL: Jotkut sanovat, että minusta 
on liian tärkeää auttaa asiakkaita mak
samaan laskunsa ajallaan. Joten olen 

panostanut siihen, että asiakaspalveluni 
vastaa laskujen maksun tuomia tulok
sia. Olen oppinut paljon. Välittämällä 
enemmän kaikista asiakkaista ja heidän 
tarpeistaan olen itse asiassa vaikuttanut 
osaltani siihen, että yritys saa saatavansa 
nopeammin. Ja sain tässä kuussa palkin
non parhaasta asiakaspalvelusta.
KERTOJA: Selvä, tässä on viimeinen usein 
esitetty kysymys.

JOSE: Hienoa, Miguel. Kiitos. Miksi sitten 
haluat työhön meidän yritykseemme?

KESKUSTELE:  1) Mitä haastattelija haluaa tietää? 2) Kuinka 
Miguel voisi vastata voimalausunnolla?  
(Ks. oikealla oleva runko.)

KERTOJA: Tätä haastattelija siis ajattelee.
JOSE: Tietääkö hän meidän tarpeemme? 
Välittääkö hän?
KERTOJA: Koska tätä haastattelija 
haluaa, Miguel voisi vastata toisella 
voima lausunnolla.
MIGUEL: No, johtaja Martinez, otin selvää 
Sport Oy:stä ja pidän yritystä hyvin mie
lenkiintoisena. Keskitytte urheiluvälinei
den myyntiin ja olette menestyneet siinä. 

Kuulin, että olette aloittamassa uusien, 
paranneltujen tuotteiden myyntiä. Haluan 
työskennellä menestyvässä ja kasvavassa 
yrityksessä. Tiedän myös melko paljon 
urheilusta ja kuntoilusta. Olen viimeisen 
vuoden ajan toiminut vapaaehtoisena 
jalkapallovalmentajana ja auttanut jouk
kuetta kehittämään sekä kestävyyttä että 
suorituskykyä. Ymmärrän, mihin pyritte, 
ja voin auttaa teitä siinä.

Takaisin sivulle 57

Käännä kielteiset 
asiat myönteisiksi
 1. Kerro heikkoudesta, 

joka on hyvin ylei-
nen ihmisillä.

 2. Kuvaile yksityiskoh-
taisesti, kuinka olet 
voittanut tämän 
heikkouden.

 3. Lisää siihen tietoa 
voimalausunnostasi.

Voimalausunto
 1. Nimeä taito tai 

vahvuus
 2. Konkreettinen 

esimerkki
 3. Tulokset
 4. Sovita tarpeisiin

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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HARJOITTELE VASTAAMAAN USEIN ESITETTYIHIN  
KYSYMYKSIIN
Harjoittele kysymyksiin vastaamista toimintaparisi, perheen tai ystävien kanssa 
ennen seuraavaa kokoustamme.

USEIN ESITETTYJÄ 
KYSYMYKSIÄ

MITÄ HAASTATTELIJA EHKÄ 
HALUAA TIETÄÄ SINUSTA

VASTAAMISEN 
APUVÄLINEET

Mitä voit kertoa itsestäsi? Osaako hän puhua hyvin? Onko hän 
pätevä? ”Puoli minuuttia minusta”

Mitkä ovat sinun vahvuuksiasi? Vastaako hänen kokemuksensa meidän 
tarpeisiimme? Voimalausunto

Mitä heikkouksia sinulla on? Onko hän rehellinen? Onko hän kehittynyt? Käännä kielteinen myönteiseksi

Miksi haluat työhön meidän 
 yritykseemme?

Onko hän tutustunut yritykseemme? Onko 
hänellä tavoitteita? Voimalausunto

Kuvaile viimeksi tekemääsi suurta 
virhettä.

Onko hänen esittämänsä syy virheeseen 
järkevä? Oppiko hän siitä? Käännä kielteinen myönteiseksi

Mitä mieltä olet edellisestä 
 esimiehestäsi? Kunnioittaako hän johtajia? Voimalausunto

Kuinka suhtaudut paineeseen? Ottaako hän ongelmatilanteet hoitaakseen? Voimalausunto

Onko sinun ehdotuksiasi koskaan 
hylätty? Onko hän sinnikäs? Onko hän myönteinen? Käännä kielteinen myönteiseksi

Mitkä ovat sinun uratavoitteesi? Auttaako hän meitä menestymään? Onko 
hän keskittynyt? ”Puoli minuuttia minusta”

Millaista palkkaa odotat saavasi? Ovatko hänen odotuksensa järkevät? Vastaa kysymyksellä

Haluatko kysyä minulta jotakin? Välittääkö hän? Osoittaako hän kiinnos-
tusta? Vastaa kysymyksellä

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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KUINKA NEUVOTTELEN ITSELLENI TARPEITANI VASTAAVAN 
TYÖPAIKAN?  
(VALINNAINEN TOIMINTA)
 Lue: Kun työnantaja päättää tarjota meille työpaikan, saatamme kes-

kustella työehdoista. Näihin ehtoihin kuuluvat palkka, työaika 
ja työtapa, työskentelyolosuhteet ja muita asioita. Tavoitteena 
on olla avoimia ja rehellisiä, ja että kaikki ovat tyytyväisiä loppu-
tulokseen.

 Keskustele: Mikä neuvottelemisessa on vaikeaa? Miksi sinä neuvottelisit?

 Lue: Seuraavassa on viisi vaihetta, joita voimme käyttää valmistautues-
samme tällaiseen keskusteluun:
• Määrittele tarpeesi etukäteen.
• Päätä, mikä on kaikkein tärkeintä, ja mahdolliset vähimmäis-

vaatimukset.
• Ota selville, mitä työnantaja saattaa tarjota ja mikä heille on 

tärkeää.
• Pyri saamaan innoitusta; mieti tapoja, joilla sekä sinä että 

 työnantaja voitte ”voittaa”.
• Harjoittele tätä keskustelua jonkun perheenjäsenen tai ystävän 

kanssa.

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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 Toteuta: Mieti seuraavan taulukon avulla työpaikkaan liittyviä tarpeitasi.
Esimerkit ovat harmaalla tekstillä; voit kirjoittaa niiden päälle.
 1. Numeroi jokainen tarve oman tärkeysjärjestyksesi mukaan. 

Merkitse tärkein asia numerolla 1.
 2. Päätä, mikä on mielestäsi kunkin tarpeen vähimmäistaso.
 3. Keskustele niistä puolisosi tai perheesi kanssa. Anna heidän 

ilmoittaa oma tärkeysjärjestyksensä, ja asettakaa vähimmäis-
tasot yhdessä. Jos ne eroavat toisistaan, sopikaa niistä yhdessä.

OMAT TARPEENI 
(Voit luetella 

lisää)

MINULLE ON 
TÄRKEÄÄ 
(numeroi 

nämä; 1 on 
tärkein)

PERHEELLE ON 
TÄRKEÄÄ (he 
 numeroivat 

ne; 1 on 
tärkein)

VÄHIMMÄIS-
TASO (alin 

mahdollinen 
raja kunkin tar
peen kohdalla)

TYÖNANTAJALLE ON 
TÄRKEÄÄ  (heidän 

 toiveensa/ tarpeensa, 
mahdollinen 

tärkeysjärjestys)

Palkka 1 2 3 000/kuukausi Palkkahaarukka 
2 200–3 200

Työaika 5 1 Ei sunnuntaityötä Tarvittaessa työssä 
viikonloppuisin 

Siisti työympäristö 6 5 Ei vaarallisia 
kemikaaleja

Työtä nopeuttavia 
kemikaaleja

Työtoverit 3 6 Rehellisiä Täsmällisiä, ahkeria

Mahdollisuudet 2 4 Ylennys kolmen 
 kuukauden kuluttua Hyvä tiimityöskentelijä

Terveydenhuolto 4 3      

 Keskustele: Mitä opit tästä harjoituksesta?

 Toteuta: Ajattele nyt työnantajaa, jolle haluaisit tehdä työtä. Mikä on 
heidän tärkeysjärjestyksensä? Voitko ottaa selville, mikä heille on 
kaikkein tärkeintä? Merkitse yllä olevaan taulukkoon työnantajasi 
tärkeysjärjestys ennen haastatteluasi.

 Keskustele: Kuinka oman kokemuksesi mukaan sinun tarpeesi voisivat vastata 
työnantajan toiveita?

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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Vinkki
Jos tarjous on liian 
alhainen, kokeile 
vaiti olemista. Odota 
kymmenen sekuntia 
ennen kuin vastaat. 
Usein henkilö, jonka 
kanssa neuvottelet, 
antaa paremman 
tarjouksen rikkoakseen 
hiljaisuuden.

 Toteuta: Näyttele seuraava kohtaus jonkun perheenjäsenen tai ystävän 
kanssa.
 1. Lue seuraava tilanne: Ensimmäisessä haastattelussaan Kofi sai 

selville, että päiväpalkka tässä työssä on 95–105. Nyt hän on 
toisessa haastattelussa. Työnantaja tarjoaa hänelle työtä, jonka 
päiväpalkka on 96. Kofi tarvitsee päiväpalkan, joka on vähintään 
100. Hän tarvitsisi myös apua työmatkoihin, ja hän on päättä-
nyt olla tekemättä töitä sunnuntaisin.

 2. Yksi teistä esittää työnantajaa ja toinen Kofia. Työnantaja aloit-
taa tarjoamalla Kofille työpaikkaa, jonka päiväpalkka on 96. Hän 
pyytää Kofia työskentelemään kahtena sunnuntaina kuukau-
dessa. Kofin tulisi yrittää neuvotella ratkaisu, jonka kumpikin 
osapuoli hyväksyy.

 3. Vaihtakaa sitten roolia ja toistakaa harjoitus.

 Keskustele: Kuinka se sujui? Vastasitko kysymyksiin kysymyksillä? Ajattelitko 
muista eduista neuvottelemista?

 Lue: Tässä on yksi ratkaisu, johon Kofin neuvottelu voisi päätyä. Lue-
taanpa, mitä taulukossa sanotaan. Kuka voittaa? Ratkaisivatko he 
sunnuntaityötä koskevan asian?

ALKU-
PERÄINEN 
TARJOUS

TÄRKEÄÄ 
YRITYKSELLE

TÄRKEÄÄ 
KOFILLE

MISTÄ KOFI 
NEUVOTTELEE TARKISTETTU TARJOUS

Päiväpalkka 96

Yritys voi maksaa 
korkeintaan  
98/päivä henkilölle, 
jolla on Kofin koke-
mustaso.

Kofi tarvitsee  
100/päivä. Siitä 
kuluu 3/päivä työ-
matkoihin.

Kofi pyytää päivä-
palkkana 97, ja että 
yritys maksaa hänen 
linja- automatkansa 
(3/päivä).

Yritys myöntyy maksamaan Kofille 
päiväpalkkana 97 ja hänen työmat-
kansa. Yrityksellä on sopimus linja- 
autoyhtiön kanssa. Kofin työmatka-
kulut maksavat heille vain 1/päivä.

 Keskustele: Mitä jos ette pääse sopimukseen? Pitäisikö sinun hylätä tilaisuus, 
jos se ei vastaa kaikkia tarpeitasi?

 Lue: Harjoittelemalla neuvottelutaitojasi voit usein päästä sopimuk-
seen, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Teitpä millaisen 
sopimuksen hyvänsä, pyydä se kirjallisena tiettyyn päivään men-
nessä. Se tuo turvaa kaikille!

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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ESIMERKKI TYÖHAKEMUKSESTA

TYÖNHAKULOMAKE

Nimi:    Päiväys:  

Osoite:  

Puhelinnumero:   Sähköposti:   

Tehtävä:    Palkkatoivomus:   Päivämäärä, jolloin voi aloittaa työssä:   

Oletko aikaisemmin ollut töissä tässä yrityksessä? □ Kyllä □ En Päiväys: 

Jos kyllä, selitä tarkemmin: 

Onko sinua koskaan tuomittu rikoksesta? □ Kyllä □ Ei Päiväys: 

Jos kyllä, selitä tarkemmin: 

Koulutus

Opisto tai korkeakoulu:   Osoite:  

Opinnot alkoivat (pvm.):   Opinnot päättyivät (pvm.):   Suorititko loppututkin-

non tai saatoitko opinnot muuten päätökseen? □ Kyllä □ En Tutkinto:   

Ammattikoulu tai lukio:   Osoite:  

Opinnot alkoivat (pvm.):   Opinnot päättyivät (pvm.):   Saitko 

päättötodistuksen? □ Kyllä □ En Tutkinto:   

Suosittelijat

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

Täydellinen nimi:    Suhde hakijaan:   Puhelinnumero:  

EtunimiSukunimi
Virtanen Antti 1. joulukuuta 2015

1234567890

kouluttaja 3 800 Tammikuu 2016

Tekninen opisto

Hyvinkään uusi lukio

2013

2006

2015

X

X

X

X

2009

Teknikko

Ylioppilastutkinto

Veikko Simola

Saara Pekkala

Kati Ranta

Opettaja

Esimies

Työtoveri

1234567891

1234567892

1234567893

Opistonkatu 21, Helsinki

Koulukatu 45, Hyvinkää

Antti1234@emailcompany.com

Kotitie 12, Hyvinkää

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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Aikaisemmat työpaikat:

Työnimike:     Lähtöpalkka:   Palkka työsuhteen päättyessä:  

Tehtävät:  

Työ alkoi (pvm.):   Työ päättyi (pvm.):   Työn päättymisen syy:     

Yritys:    Puhelinnumero:  

Työnimike:     Lähtöpalkka:   Palkka työsuhteen päättyessä:  

Tehtävät:  

Työ alkoi (pvm.):   Työ päättyi (pvm.):   Työn päättymisen syy:     

Yritys:    Puhelinnumero:  
Vakuutan, että vastaukseni ovat tosia ja täydellisiä sekä parhaan kykyni mukaan esitettyjä.
Jos tämä hakemus johtaa työllistymiseen, ymmärrän, että väärät tai harhaanjohtavat tiedot hake-
muksessani tai haastattelussani voivat johtaa irtisanomiseeni.

Allekirjoitus:    Päiväys:  

Valvoja

 Linjatyöntekijöiden valvonta

Linjatyöntekijöiden kouluttaminen

3 300

2012

2010

2013

2011

2 900Työpaikkakouluttaja 3 000

Opintojen jatkaminen

Uusi työpaikka

Kumppanit Oy

Firma Oy

1234567894

1234567895

1. joulukuuta 2015Antti Virtanen

3 500

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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ESIMERKKI ANSIOLUETTELOSTA

Ville Ojala
Osoite: Kotikatu 123, Helsinki
Puhelin: 1234567896
Sähköposti: ojala1234@emailcompany.com

Henkilötiedot
Täydellinen nimi Ville Tapio Ojala
Sukupuoli Mies
Syntymäaika 16. huhtikuuta 1982
Syntymäpaikka Helsinki
Siviilisääty Naimaton

Koulutus
2009–2013 Loppututkinto, Suomen tekninen opisto
2002 Päättötodistus, Koulutien lukio

Työkokemus
2006–2008 Kokoaikainen lähetyssaarnaaja
2009–2013 Ravintola Ruokalassa vuoropäällikkönä
2013– Limusiinipalvelu Oy - yrityksessä tilausten käsittelijänä

Kurssit
2011 Taulukkolaskentakurssin suorittaminen
2015 Asiakaspalvelukoulutuksen suorittaminen
2014 Pienyrityskoulutuksen suorittaminen

Tietokoneenkäyttötaito
2005 Taulukkolaskenta, tietokanta, internet/sähköposti

Kielet
Suomi Äidinkieli
Englanti, ruotsi Hyvä

Harrastukset
Lukeminen, urheilu, internet

Suosittelijat
1. Sanna Ollila Puhelin: 1234567897
2. Eero Karjalainen Puhelin: 1234567898

4. Kuinka erotun edukseni muista hakijoista?
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5. Kuinka nopeutan työnhakuani?

AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen 

nimi

Otin yhteyttä 
ainakin 40:een 
verkostossani 

olevaan 
ihmiseen 

(Merkitse 
lukumäärä)

Tapasin 
ainakin 10 

mahdollista 
työnantajaa 

(Merkitse 
lukumäärä)

Harjoittelin 
haastattelu-  ja 

hakemuksentekotaitoja 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

 periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin 
rahaa 

säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura 52 14 K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 5. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Harjoittelitteko hyviä vastauksia usein esitettyihin haastattelu-
kysymyksiin? Käyttikö joku niitä haastattelussa?
Mitä opitte, kun keskustelitte neuvottelua koskevista ajatuksista 
perheenne kanssa? Harjoittelitteko neuvottelemista? Oliko siinä 
ongelmia?

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?

RAPORTOI
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KUINKA NOPEUTAN TYÖNHAKUANI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Olemme hankkineet voimallisia apuvälineitä, jotka auttavat meitä 
työnhaussa:
• ”puoli minuuttia minusta”
• voimalausunnot
• käännä kielteinen myönteiseksi
• vastaa kysymyksiin kysymyksillä
• vastaa usein esitettyihin haastattelukysymyksiin
• täytä työhakemuksia
• paranna ulkoista olemusta ja asennetta.
Tässä kokouksessa opimme käyttämään kaikkia näitä apuvälineitä 
yhdessä, mikä auttaa nopeuttamaan työnhakuamme!

 Keskustele: Miltä sinusta tuntuu nyt kun sinulla on kaikki nämä apuvälineet, 
jotka auttavat sinua työnhaussasi?

 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka nopeutan työnhakuani?
VIIKON TEHTÄVÄ – Lisään merkittävästi resurssejani, kontak-
tejani ja henkilökohtaisia tapaamisia.

Jotkut ihmiset ryhmästämme saattavat jo käyttää Työnhaun 
nopeuttamisen menetelmiä. Tässä kokouksessa me kaikki nopeu-
tamme työnhakuamme.

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?

OPI
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PÄIVITTÄINEN TYÖNHAKU
 Lue: Nyt on tullut aika käyttää kaikkia näitä apuvälineitä ja nopeuttaa 

työnhakumme onnistumista.

 Katso: ”Rafael: Job in 6 Days!” [Rafael – työpaikka kuudessa päivässä!] 
(Ei videota? Lukekaa ”Päivittäistä työnhakua: Alban kertomus” 
sivulla 88.)

 Keskustele: Mikä auttoi Rafaelia tai Albaa onnistumaan Työnhaun nopeutta-
misen toteuttamisessa?

 Toteuta: Työnhaun nopeuttaminen on voimallinen päivittäisen työnhaun 
toimintasuunnitelma. Joillakin alueilla tämä lähestymistapa on 
vähentänyt työpaikan löytämiseen käytettyä aikaa 200 päivästä 
20 päivään! Se vaatii tiivistä ponnistelua – vähintään kahdesta nel-
jään tuntiin päivässä. Siihen sisältyy kolme päivittäistä toimintoa:
 1. Määritä 15 uutta resurssia.
 2. Ota yhteyttä kymmeneen henkilöön, jotka löytyvät noiden 

resurssien joukosta.
 3. Sovi vähintään kaksi henkilökohtaista tapaamista tai haastatte-

lua noiden kontaktien kanssa.

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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 Katso: Daily Job Search: Resources [Päivittäistä työnhakua: resurssit]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 88.)

 Toteuta: Aloita seuraavalla sivulla olevan taulukon täyttäminen saman 
tien kirjoittamalla ensimmäiseen sarakkeeseen mahdollisimman 
monta resurssia. Ne ovat henkilöitä, paikkoja ja asioita, joilla on 
tarvitsemaasi tietoa. Taulukkoon on merkitty joitakin esimerk-
kejä. Täytä niitä lisää ennen seuraavaa kokoustamme käyttämällä 
sivulla 91 olevaa lomaketta. Ota kopioita tyhjästä lomakkeesta ja 
lisää luetteloosi jatkuvasti uusia resursseja.

 Katso: ”Daily Job Search: Contacts” [Päivittäistä työnhakua: kontaktit] 
(Ei videota? Lukekaa sivu 89.)

 Toteuta: Laadi nyt seuraavalle sivulle luettelo mahdollisimman monesta 
ihmisestä, joihin voisit ottaa yhteyttä ennen seuraavaa kokous-
tamme. Muista – älä häpeile. Keksi keino ottaa yhteyttä kymme-
neen ihmiseen päivässä!

 Katso: Daily Job Search: Meetings [Päivittäistä työnhakua: tapaamiset]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 89.)

 Lue: Laadi nyt seuraavalle sivulle luettelo mahdollisimman monesta 
ihmisestä, joiden kanssa voisit tavata kasvotusten ennen seu-
raavaa kokoustamme. Mieti milloin ja missä voit tavata heidät. 
Muista esittää ”puoli minuuttia minusta” - lausuntosi jokaisessa 
tapaamisessa.

 Katso: Daily Job Search: Putting It All Together [Päivittäistä työnhakua: 
kaiken sovittaminen yhteen] (Ei videota? Lukekaa sivu 90.)

 Toteuta: Katso nyt seuraavan sivun taulukkoa. Mitä aiot tehdä ensiksi? Toi-
seksi? Kolmanneksi? Laadi suunnitelma löytää resursseja, solmia 
kontakteja ja tavata heitä kasvotusten joka päivä. Päätä, milloin 
aiot tehdä näitä asioita, ja pyydä perhettäsi tai toimintapariasi 
auttamaan sinua. Rukoile Herran johdatusta.

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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RESURSSIT, KONTAKTIT JA TAPAAMISET - LOMAKE

RESURSSIT  
(laadi luettelo)

KONTAKTIT  
(puhelin, sähköposti)

TAPAAMISET  
(kasvotusten)

 
Internetsivustot

 
Koorumin tai Apuyhdistyksen jäsenet

 
Mahdolliset työnantajat

 
Sanomalehdet

 
Entiset työtoverit

 
Kotiopettajat

 
Työnvälityspalvelut

 
Opettajat

 
Kirkon jäsenet

 
Omavaraisuuskeskus

 
Jossakin liikkeessä tapaamiasi ihmisiä

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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TYÖNHAUN NOPEUTTAMISEN SEURANTALOMAKE
 Lue: Tässä on esimerkki Työnhaun nopeuttamisen seurantalomak-

keesta. Pidä kirjaa resursseistasi, kontakteistasi ja tapaamisistasi 
sivulla 92 olevan lomakkeen avulla. Ota kopioita niin monelle 
viikolle kuin tarvitset.
(Laita rasti ruutuun ja lisää muistiinpanoja. Merkitse päivittäiset 
toteutumiset.)

1. PÄIVÄ

Resurssit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Tänään yhteensä  15  

Kontaktit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Tänään yhteensä  10  

Haastattelut:  ☑ ☑ ☐ ☐ Tänään yhteensä  2  

Muistiinpanoja:
Kassanhoitajan työpaikka oli täytetty. He kehottivat kysymään kauppahallista. Siellä saatetaan ottaa uusia työnteki
jöitä.

2. PÄIVÄ

Resurssit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Tänään yhteensä  15  

Kontaktit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  8  

Haastattelut:  ☑ ☑ ☐ ☐ Tänään yhteensä  2  

Muistiinpanoja:
Juha ei voinut tavata tänään. Hän pyysi minua palaamaan torstaina.

3. PÄIVÄ

Resurssit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Tänään yhteensä  14  

Kontaktit:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Tänään yhteensä  10  

Haastattelut:  ☑ ☑ ☑ ☐ Tänään yhteensä  3  

Muistiinpanoja:
Täytä työhakemus, jonka Maria antoi kauppahallissa.

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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”Etsikää uutterasti, 
rukoilkaa alati ja usko-
kaa, niin kaikki yhdessä 
koituu teidän parhaak-
senne, jos vaellatte 
oikeamielisesti.”
OL 90:24

MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Etsin ainakin 15 uutta resurssia päivässä (ainakin 75 viikossa).
   Ympyröi tavoitteesi:   75   80   85

Otan yhteyttä ainakin kymmeneen ihmiseen päivässä (ainakin 50:een viikossa).
   (Osan heistä tulisi olla ihmisiä, joihin olet jo aiemmin ottanut yhteyttä.)
   Ympyröi tavoitteesi:   50   55   60

Olen päivittäin ainakin kahdessa henkilökohtaisessa tapaamisessa mahdollisten 
työnantajien ja muiden kanssa (ainakin kymmenessä tällä viikolla).
   Ympyröi tavoitteesi:   10   12   14

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En” tai asianmukainen lukumäärä.

Resurssit: 
ainakin  

15/päivä, 
75/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Kontaktit: 
ainakin  

10/päivä, 
50/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Henkilökoh-
taiset tapaa-
miset: ainakin 

2/päivä, 
10/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa. (Etkö tiedä, kuinka toimia Perustukseni- aiheen avus-
tajana? Lue sivu 13 ja etukannen sisäsivu.)
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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Resursseja

PÄIVITTÄISTÄ TYÖNHAKUA: ALBAN KERTOMUS
Valitse joku lukemaan ääneen seuraava kertomus.

Työttömyyteni sai minut vaipumaan niin 
alas epätoivon syövereihin, että vain tai
vaallinen Isäni saattoi auttaa minua hädäs
säni. Hän innoitti erästä ihmistä, joka 
kehotti minua käymään omavaraisuuskes
kuksessa, jossa aloitettiin työn hakuohjelma 
nimeltä Työnhaun nopeuttaminen. Se on 
menetelmä, joka opettaa löytämään työtä 
nopeasti. Millainen siunaus!

Tätä lähestymistapaa käyttäen löysin 
resursseja, mitä kautta sain vakituisen 
viran tärkeässä organisaatiossa. Minut 
palkattiin viestintäpalvelujen johtajaksi. 
Olen varma, että sen tekivät mahdolliseksi 
omat rukoukseni ja Jumalan vastaukset.

Takaisin sivulle 81

PÄIVITTÄISTÄ TYÖNHAKUA: RESURSSIT
Lukekaa vuorotellen seuraava teksti.

Pyhistä kirjoituksista opimme, että ”ihmis
ten tulisi tehdä innokkaasti työtä hyvän 
asian puolesta ja tehdä paljon omasta 
vapaasta tahdostaan – – sillä heissä on 
voima, jonka tähden he ovat vapaita 
toimimaan tahtonsa mukaan”. Ja tähän 
käskyyn liittyy lupaus: ”Ja sikäli kuin 
ihmiset tekevät hyvää, he eivät suinkaan 
jää palkkaansa vaille.” (OL 58:27–28.)
Tehokkaat työnhakijat ymmärtävät, että 
”heissä on voima”, ja Jumala auttaa heitä, 
kun he tekevät ”innokkaasti työtä”. Käsit
telemme erityisesti yhtä hyväksi todettua 
kolmeosaista työnhaun toimintasuunni
telmaa. Sen nimi on Työnhaun nopeutta
minen.
Ensiksi, menestyvät työnhakijat oppivat 
määrittämään joka päivä 15 uutta resurs
sia. Toiseksi, he ottavat joka päivä yhteyttä 
kymmeneen henkilöön. Ja kolmanneksi, 
he sopivat ainakin kaksi henkilökohtaista 
tapaamista tai haastattelua kullekin 
päivälle.
Alussa Työnhaun nopeuttaminen 
 lähestymistapa voi vaikuttaa ylivoimai
selta. Mutta kun käsittelemme sen jokaista 

osaa, huomaatte, että se on todellakin 
mahdollista – ja menestyksekästä!
Aloitetaanpa resursseista. Mikä on 
resurssi? Resurssi on henkilö, paikka tai 
asia, joka saattaa johdattaa työnhakijan 
johonkin mahdollisuuteen.
Ihmisiin voi kuulua ystäviä ja sukulaisia, 
kirkon jäseniä ja johtajia, työnantajia tai 
työtovereita, opettajia tai ammatinvalin
nanohjaajia, jossakin liikkeessä tapaa
miasi ihmisiä – käytännöllisesti katsoen 
kaikkia, jotka voivat antaa hyödyllistä 
tietoa työpaikoista ja muista resursseista.
Paikkoihin kuuluvat mm. kauppakama
rit, paikalliset työvoimatoimistot sekä 
yhteiskunnalliset tai ammatilliset järjestöt. 
Jokainen noista paikoista tarjoaa tietoja, 
joista voi olla apua.
Ja asioita, jotka edistävät työhakua, voivat 
olla liikeyritys  ja puhelinluettelot, yritys
ten verkkosivut, internet, eri ammattialojen 
lehdet, sanomalehdet ja muu media.
Laadi joka päivä luettelo ainakin 15 tällai
sesta resurssista!

Takaisin sivulle 82

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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PÄIVITTÄISTÄ TYÖNHAKUA: KONTAKTIT
Lukekaa vuorotellen seuraava teksti.

Puhutaanpa nyt kontakteista. Kontakti 
tarkoittaa enemmän kuin ansioluet
telon lähettämistä tai työhakemuksen 
täyttämistä. Valitse kaikista luettelemis
tasi resursseista kymmenen, joihin otat 
yhteyttä työnhakuun liittyen.
Kontakteihin voi kuulua kaikenlainen työ
hön liittyvä yhteydenpito ihmisten kanssa: 
työpaikan hakeminen, ansioluettelon tai 
kiitosviestin lähettäminen, työnhausta 
kertominen ystäville, sukulaisille ja kirkon 

jäsenille – tekstiviestit tai sähköpostit 
käyvät hyvin. Voit myös olla yhteydessä 
muihin verkostossa oleviin kontakteihin 
ja tietenkin mahdollisiin työnantajiin. 
Etsi erilaisia tilaisuuksia olla yhteydessä 
ihmisiin, ja kerro heille etsiväsi työtä. 
Useimmat ihmiset esittelevät sinut mielel
lään tuntemilleen ihmisille. Nämä yhtey
det johtavat haastatteluihin, jotka johtavat 
työpaikkoihin!

Takaisin sivulle 82

PÄIVITTÄISTÄ TYÖNHAKUA: TAPAAMISET
Lukekaa vuorotellen seuraava teksti.

Lopuksi, tehokkaat työnhakijat ovat 
oppineet, kuinka arvokasta on, että joka 
päivä todella tapaa ainakin kaksi henkilöä 
kasvotusten. Se saattaa kunakin päivänä 
olla arvokkain tekemäsi asia. Miksi? 
Henkilökohtaiset tapaamiset tai haastat
telut antavat mahdollisuudet parempaan 
kommunikointiin ja ymmärrykseen. Usein 
ihmiset ”puhuvat” eniten kehonkielellä 
ja ilmeillään. Eivätkä nämä sanattomat 
sanomat välity sähköpostitse tai puheli
mitse. Henkilökohtaisessa tapaamisessa 
ihmiset näkevät ja tuntevat, kuinka suu
renmoinen oletkaan!
Kasvotusten tapahtuvat tapaamiset anta
vat usein myös mahdollisuuden nähdä ja 
kokea ympäristöä, jossa tulet mahdollisesti 
työskentelemään. Voit tarkkailla ihmisten 
keskinäistä vuorovaikutusta sekä heidän 
ystävällisyyttään tai iloisuuttaan, organi
saation menestystä, siellä olevia tarpeita 
tai tilaisuuksia ja sitä, kuinka voisit vas
tata noihin tarpeisiin. Kaikenlaiset haas
tattelut ovat suurenmoisia tilaisuuksia!

Kaikkien päivittäisten henkilökohtaisten 
tapaamisten ei tarvitse olla mahdollisten 
työnantajien kanssa. Voit myös tavata 
muita kontakteja kuten ystäviä, sukulai
sia ja ystävien ystäviä sekä sihteereitä, 
opettajia, neuvojia tai muita ihmisiä, jotka 
tekevät haluamasi tyyppistä työtä. Kunhan 
tapaat ihmisiä! Esitä heille ”puoli minuut
tia minusta”  lausuntosi ja sen jälkeen 
kysymys, jossa tiedustelet työpaikkavink
kejä ja ihmisiä, joita voisit tavata. Jatka 
yrittämistä, mainosta arvoasi ja pyydä 
apua ja neuvoja. Suurenmoisia asioita 
tapahtuu!
Tätä on Työnhaun nopeuttaminen! 
Jos joka päivä etsit 15 resurssia ja otat 
yhteyttä kymmeneen ihmiseen, kaksi hen
kilökohtaista tapaamista on helppo saa
vuttaa. Tulet hämmästymään sitä, kuinka 
se nopeuttaa työnhakuasi! Toimi suuressa 
uskossa, niin sinulle avautuu ovia, joita et 
koskaan kuvitellut mahdolliseksi.

Takaisin sivulle 82

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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PÄIVITTÄISTÄ TYÖNHAKUA: KAIKEN SOVITTAMINEN YHTEEN
Lukekaa vuorotellen seuraava teksti.

Työnhaun nopeuttamisen kolme osaa 
eivät ole erillisiä toimintoja. Kun toimit, 
huomaat resursseja kaikkialla. Aloita 
joka päivä lisäämällä nimiä luetteloosi. 
Kun teet niin, keksit tapoja ottaa yhteyttä 
ihmisiin, ja kontaktit johtavat usein tapaa
misiin.
Omavaraisuusryhmäsi on suurenmoinen 
lähde resursseille, kontakteille ja tapaami
sille. Niin ovat myös muut kirkon jäsenet, 
naapurit tai työtoverit. Lisää luetteloosi 
resursseja sitä mukaa kuin solmit kontak
teja. Kysy henkilökohtaisissa tapaamisissa 

lisää kontakteja. Pyydä lisää haastatteluja 
jokaiselta tapaamaltasi henkilöltä.
Vastaa käyttämällä ”puoli minuuttia 
minusta”  lausuntoja. Työnhaun nopeut
taminen on mahdollista, ja se voi olla 
hauskaa, kunhan pääset alkuun. Älä siis 
odota. Puhu kaikkien kanssa. Etsi aina 
Pyhän Hengen johdatusta ja pysy kelvol
lisena. Tee kirjanpitosi huolella ja suorita 
seurantaa. Kun ryhdyt toimeen, Herra 
näyttää sinulle tien.

Takaisin sivulle 82

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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RESURSSIT, KONTAKTIT JA TAPAAMISET - LOMAKE

RESURSSIT  
(laadi luettelo)

KONTAKTIT  
(puhelin, sähköposti)

TAPAAMISET  
(kasvotusten)

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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TYÖNHAUN NOPEUTTAMISEN SEURANTALOMAKE
Laita rasti ruutuun ja lisää muistiinpanoja. Näytä päivittäiset toteutumiset.

1. PÄIVÄ
Resurssit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Muistiinpanoja:

2. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Muistiinpanoja:

3. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Muistiinpanoja:

4. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Muistiinpanoja:

5. PÄIVÄ

Resurssit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Kontaktit:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Tapaamiset:  ☐ ☐ ☐ ☐ Tänään yhteensä  

Muistiinpanoja:

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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KONTAKTIEN SEURANTALOMAKE
KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 

Puhelinnumero: Osoite: 

Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 

Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En Päiväys: 

ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

KONTAKTI

Henkilö tai organisaatio: 

Puhelinnumero: Osoite: 

Sähköposti: Viitteen antoi minulle: 

Otin yhteyttä tähän henkilöön □ Kyllä □ En Päiväys: 

ASIAT, JOISTA KESKUSTELTIIN:

1. 

2. 

3. 
SEURANTA JA JATKOTOIMENPITEET:

1. Tee (pvm.) mennessä

2. Tee (pvm.) mennessä

3. Tee (pvm.) mennessä
UUSIA VIITTEITÄ:
1. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

2. Nimi: Puhelinnumero: Faksi: 

Sähköposti: Osoite: 

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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MUISTIINPANOJA
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Kuinka nopeutan työnhakuani?5. Kuinka nopeutan työnhakuani?
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Kuinka teen työni 
erinomaisesti ja 

menestyn edelleen?
Työnhakuni
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6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle oheinen sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen 

nimi

Resurssit: 
ainakin 

15/päivä, 
75/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Kontaktit: 
ainakin 

10/päivä, 
50/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Henkilökohtaiset 
tapaamiset: 

ainakin  
2/päivä,  

10/viikko 
(Merkitse 

lukumäärä)

Harjoittelin 
Perustukseni -  

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin 
rahaa 

säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura 82 53 11 K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 6. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.
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6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

RAPORTOI

PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Mitä opit, kun sait tietää resursseista, otit yhteyttä eri ihmisiin ja 
tapasit heitä kasvotusten?
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KUINKA MENESTYN TYÖSSÄ?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Kun olemme saaneet hyvän työpaikan, meidän täytyy pitää se ja 
menestyä siinä. Meidän täytyy olla niin hyviä työntekijöitä kuin 
mahdollista.

 Lue: VIIKON KYSYMYS – Kuinka menestyn työssä ja jatkan menes-
tymistäni?
VIIKON TEHTÄVÄ – Aion 1) menestyä työssä, 2) osoittaa 
arvoni työnantajalleni ja 3) suunnitella uraani.

 Katso: ”That’s Not My Problem” [Se ei ole minun ongelmani]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 108.)

 Keskustele: Miksi Joseph, esimies, pyysi Gloriaa ja Anthonya ratkaisemaan 
omat ongelmansa?

 Katso: ”That Is My Problem” [Se on minun ongelmani]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 109.)

 Keskustele: Ottamalla vastuuta Gloriasta ja Anthonysta tuli arvokkaampia 
työnantajalleen. Miksi?

 Lue: Me menestymme työssä, kun käytämme edelleen kaikkia niitä 
apuvälineitä, jotka olemme omaksuneet työtä etsiessämme:
 1. Kontaktien solmiminen ja verkostomme laajentaminen.
 2. Selkeä kommunikointi, myönteinen asenne ja ulkoinen 

 olemus.
 3. Ahkera työnteko ja oman arvomme osoittaminen työnantajal-

lemme.

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

OPI
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KUINKA OTAN VASTUUTA SIITÄ, ETTÄ AUTAN 
TYÖNANTAJAANI MENESTYMÄÄN?
 Lue: Työnantajat arvostavat joitakin työntekijöitä enemmän kuin 

muita. Arvokkaat työntekijät tuottavat yritykselle enemmän rahaa 
tai tuotteita kuin mitä heistä koituu kuluja.

 Keskustele: Kuinka työnantajan auttaminen on avuksi sinulle itsellesi?

 Toteuta: Mieti näitä kolmea työntekijää ikään kuin itse olisit Joseph, yri-
tyksen omistaja. Jokaisesta työntekijästäsi koituu sinulle kuluja 
palkan, tarvikkeiden tai muiden asioiden muodossa. Ja jokainen 
työntekijä tuottaa yritykselle rahaa valmistamalla tuotteita, myy-
mällä tai palvelemalla asiakkaita.

Siirrä tuoliasi voidaksesi jutella vieressäsi istuvan henkilön kanssa. 
Vastatkaa yhdessä seuraaviin kysymyksiin:
 1. Kuka on kaikkein arvokkain työntekijä?
 2. Kuka on vähiten arvokkain?
 3. Jos voisitte antaa bonuksena 2 000 jollekulle, kuka se olisi?
 4. Jos vähiten arvokas työntekijänne ei paranna tulosta, erottaisit-

teko hänet?
 5. Jos jokin toinen yritys yrittäisi palkata parhaan työntekijänne 

ja viedä hänet pois yrityksestänne, antaisitteko hänelle palkan-
korotuksen pitääksenne hänet omassa yrityksessänne?

Keskustelkaa vastauksistanne koko ryhmän kesken.

 Keskustele: Keskustelkaa kaikki yhdessä siitä, kuinka teistä voi tulla arvok-
kaampia työntekijöitä.

BENJAMIN

Tuottaa yritykselle: 50 000
Yritykselle hänestä  
koituvat kulut:  53 000

 Tuotto/Tappio: - 3 000

GLORIA

 Tuottaa yritykselle: 26 000
Yritykselle hänestä  
koituvat kulut:  25 000

 Tuotto/Tappio: 1 000

ANGELA

 Tuottaa yritykselle: 45 000
Yritykselle hänestä  
koituvat kulut: 25 000

 Tuotto/Tappio: 20 000

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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 Toteuta: Siirrä tuoliasi voidaksesi jutella vieressäsi istuvan henkilön kanssa. 
Jutelkaa jokaisesta kysymyksestä ja kirjoittakaa muistiin ajatuk-
sianne.
Joko nykyisessä tai etsimässänne työpaikassa, kuinka
 1. toisitte yritykselle uusia asiakkaita?

  

 

 2. tekisitte nykyisistä asiakkaista tyytyväisempiä ja uskollisempia?

  

 

 3. saisitte nykyisiä asiakkaita ostamaan enemmän tuotteita?

  

 

 4. lisäisitte tuotteiden arvoa ja hintaa?

  

 

 5. auttaisitte asiakkaita maksamaan nopeammin tai jopa 
 etukäteen?

  

 

 6. auttaisitte yritystä kasvattamaan tuottoaan jollakin muulla 
tavalla?

  

 

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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KUINKA OTAN VASTUUTA TYÖNANTAJANI KULUJEN 
VÄHENTÄMISESTÄ?
 Lue: Arvokkaina työntekijöinä etsimme myös tapoja vähentää kuluja.

 Keskustele: Kuinka voit auttaa vähentämään kuluja?

 Lue: Toisessa videossa Anthonylla oli hyvä ajatus: hän laati laitteelle 
huoltoaikataulun. Hän oppi säästämään työnantajansa kuluja. 
Oheinen taulukko osoittaa sen vaikutuksen. Anthonyn ehdotus 
säästäisi paljon työnantajan rahaa – 14 500 viidessä vuodessa! Kun 
Anthony näyttää tätä esimiehelleen, työnantaja näkee selvästi 
Anthonyn arvon!

KULUT ILMAN 
HUOLTOAIKATAULUA

KULUT HUOLTOAIKATAULUA 
NOUDATTAMALLA

Korjaus Korvaus Huolto Korjaus Korvaus

1. vuosi 2 000 100 0 0

2. vuosi 2 000 100 500 0

3. vuosi 10 000 100 0 0

4. vuosi 100 500 0

5. vuosi 2 000 100 0 0

Kokonaiskulut 16 000 1 500

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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 Toteuta: Siirrä tuoliasi voidaksesi jutella vieressäsi istuvan henkilön kanssa. 
Vuorotelkaa. Katsokaa, kuinka monta vastausta löydätte!
 1. Kuvailkaa toisillenne työtänne tai etsimäänne työtä.
 2. Keksikää kummankin työpaikkaan liittyviä ehdotuksia siitä, 

kuinka
• säästää aikaa
• parantaa jotakin prosessia
• huolehtia paremmin laitteista tai tuotteista
• vähentää virheitä.

 3. Kirjoita muistiin hyviä ajatuksia ja yritä toteuttaa niitä työ-
paikallasi ennen seuraavaa kokousta. Jos sinulla ei vielä ole 
 työpaikkaa, voisit pohtia tapoja, joilla voisit valmistautua 
toteuttamaan ajatuksiasi työpaikan saatuasi.

  

 

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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”Sillä Herra Jumala on 
sanonut, että mikäli te 
pidätte minun käskyni, 
te menestytte maassa.”
2. NEFI 4:4

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

KUINKA OTAN VASTUUTA OMASTA URASTANI?
 Lue: Lukekaa yhdessä oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta.

 Keskustele: Auttaako nykyinen (tai etsimäsi) työpaikka sinua tulemaan oma-
varaiseksi? Uskotko, että Herra auttaa sinua valmistautumaan 
parempiin työpaikkoihin? Kuinka Hän tekee sen?

 Katso: ”He Is Building a Palace” [Hän rakentaa palatsia]  
(Ei videota? Lukekaa sivu 110.)

 Keskustele: Mitä opit tästä videosta? Mitä tuntemuksia sinulla oli?

 Toteuta: Siirrä tuoliasi voidaksesi jutella vieressäsi istuvan henkilön kanssa.
 1. Kuvaile nykyistä työtäsi tai etsimääsi työtä.
 2. Kuvaile työtä, jota haluaisit tehdä kahden tai neljän vuoden 

kuluttua. Onko kyse samasta työpaikasta vai jostakin muusta?
 3. Keskustelkaa siitä, miltä tuntuisi omistaa riittävästi rahaa voi-

dakseen matkustaa temppeliin, palvella lähetystyössä tai auttaa 
muita.

 4. Kirjoita oheisiin laatikkoihin siitä, mistä keskustelitte.

MISSÄ OLET TÄLLÄ HETKELLÄ MISSÄ HALUAISIT OLLA

VALINNAINEN TEHTÄVÄ: KUINKA LÖYDÄN OHJAAJAN,  
JOKA AUTTAA MINUA MENESTYMÄÄN

(ÄLÄ SUORITA TÄTÄ TEHTÄVÄÄ KOKOUKSEN AIKANA.)
Voit halutessasi suorittaa tämän tehtävän ennen seuraavaa kokoustamme:

Ohjaaja voi auttaa sinua saamaan selville työpaikalla vallitsevia kirjoittamattomia sääntöjä ja odotuksia. Tutki sivua 111.



104

MITÄ APUVÄLINEITÄ TARVITSEN TAVOITTEIDENI 
SAAVUTTAMISEKSI?
 Lue: Nyt kun meillä on ajatus siitä, minne haluamme mennä, kuinka 

pääsemme sinne? Luetaanpa yhdessä oikealla oleva pyhien kirjoi-
tusten kohta.

 Keskustele: Pystyykö Kristus siunaamaan sinua ajallisesti? Kuuluuko siihen 
auttaminen työpaikan hankkimisessa ja pitämisessä sekä työuralla 
menestymisessä?

 Lue: Herra antaa meille työssämme kokemuksia, jotka auttavat meitä 
saamaan taitoja ja tietoa. Hän odottaa meidän saavan tietoa myös 
tutkimisen ja valmistautumisen avulla. Monet työpaikat ovat 
tarjolla vain niille, joilla on jokin tietty tutkinto tai todistus. Kou-
lutus antaa meille mahdollisuuden kunnostautua työssä ja tulla 
arvokkaammaksi työnantajallemme.

 Toteuta: Luettele taitoja ja tietoa, joita tarvitset tulevassa työpaikassasi. 
Luettele tapoja hankkia niitä. Mitkä ovat seuraavat askeleesi polul-
lasi? (Seuraavassa on yksi esimerkki.)

HALUAMASI 
TYÖTEHTÄVÄ

TARVITSEMASI 
 TAIDOT JA TIEDOT

TAPOJA HANKKIA 
NÄMÄ TAIDOT JA 

TIEDOT
SEURAAVA ASKEL

Rakennuspäällikkö

Tekniset taidot
Suunnittelutaidot

Ongelmanratkaisutaidot
Kommunikointitaidot

Opinnot ammatillisessa tai 
teknillisessä oppilaitoksessa 

tai insinöörin tutkinto

Suunnitellakseni seuraavaa 
vaihetta liityn ”Koulutusta 

paremman työn saamiseksi” 
 omavaraisuusryhmään.

”Te olette päässeet 
tähän saakka vain 
Kristuksen sanan avulla, 
järkkymättömän 
uskon avulla häneen, 
turvautuen täysin 
hänen ansioihinsa, 
joka on voimallinen 
pelastamaan.”

2. NEFI 31:19

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa omista ajatuksistaan?

”Kuulkaa Herran sanoja. 
– – Älkää epäilkö vaan 
olkaa uskovia.”
MORM. 9:27

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Jos minulla ei vielä ole työpaikkaa, nopeutan työnhakuani.

Edistyn työssäni ottamalla vastuuta omasta urastani.

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Nopeutin 
työnhakuani 

(Kyllä/En)

Edistyin 
työssäni 

(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Seuraavassa kokouksessa teemme jälleen omavaraisuusarvioinnin 
nähdäksemme, onko meistä tulossa omavaraisempia. Meidän 
täytyy tuoda mukanamme omat Polkuni kohti omavaraisuutta 
- kirjaset.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa. (Etkö tiedä, kuinka toimia Perustukseni- aiheen avus-
tajana? Lue sivu 13 ja etukannen sisäsivu.)
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

Huomautus 
avustajalle
Tuo seuraavaan 
kokoukseen muka-
nasi viisi ylimääräistä 
kappaletta julkai-
sua Polkuni kohti 
omavaraisuutta.
Loput kokouksista 
ovat hieman erilaisia 
kuin tähänastiset 
kokoukset ovat olleet. 
Lue aineisto läpi ennen 
seuraavaa kokousta, 
jotta olet valmiina vas-
taamaan kysymyksiin.
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SE EI OLE MINUN ONGELMANI
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

JOSEPH (ESIMIES): Gloria, olet kolme 
tuntia myöhässä.
GLORIA: Olen pahoillani, Joseph. Tar
vitsin enemmän unta. Poikani sairastui 
illalla ja pääsin nukkumaan vasta todella 
myöhään.
JOSEPH: Se ei ole minun ongelmani.
GLORIA: Eikä herätyskelloni soinut tänä 
aamuna.
JOSEPH: Ei ole minun ongelmani.
GLORIA: Joten kun lopulta olin valmiina 
lähtöön, en enää ehtinyt ensimmäiseen 
linja autoon.
JOSEPH: Ei edelleenkään minun ongel
mani.
GLORIA: Kun saavuin pysäkille, huoma
sin, ettei minulla ollut rahaa matkalip
puun.
JOSEPH: Ei vieläkään minun ongelmani.

GLORIA: Niinpä jäin toisestakin linja 
autosta, koska minun piti palata kotiin 
hakemaan rahaa.
ANTHONY: Hei, anteeksi keskeytys, 
mutta tuo laite on rikki ja se vuotaa nes
tettä ympäriinsä.
JOSEPH: Mikä laite?
ANTHONY: En tiedä, mikä se on nimel
tään. Mutta se, joka on tuolla nurkassa 
hyllyjen luona. Thomas ei ole täällä 
tänään, ja tavallisesti hän käyttää sitä.
JOSEPH: Se ei ole minun ongelmani.
ANTHONY: Joten minä aloin käyttää sitä, 
ja se jumittui.
JOSEPH: Uhh. Se ei ole minun ongelmani.
ANTHONY: Siihen on varmasti ohjekirja, 
mutta en tiedä, missä se on.
JOSEPH: Okei, okei. Lopettakaa, kumpi
kin! Anthony, Gloria, ratkaiskaa te nuo 
ongelmat!

Takaisin sivulle 98

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?

Resursseja
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SE ON MINUN ONGELMANI
Valitkaa roolit ja näytelkää seuraava tilanne.

JOSEPH: Anthony, soittaisitko Thomasille 
ja kysyisit, milloin hän palaa asiakaskäyn
niltä? Tarvitsemme lisää nestettä tuohon 
laitteeseen.
ANTHONY: Tiesin, että tarvitsemme 
nestettä. Kävin jo ostamassa sitä ja täytin 
säiliön itse.
JOSEPH: Mitä? Et odottanut Thomasia? 
En halua, että rikot sen taas.
ANTHONY: Tiedän nyt kaiken siitä lait
teesta. Löysin sen ohjekirjan ja tutkin sitä 
kotonani. Sitten tulin takaisin ja korjasin 
laitteen. Nyt voin huolehtia asioista, kun 
Thomas on asiakaskäynneillään.
JOSEPH: Sehän on hienoa.
ANTHONY: Eikä siinä kaikki. Laadin lait
teelle huoltoaikataulun, jotta välttyisimme 
jatkossa ongelmilta.
JOSEPH: Kiitos, Anthony. Arvostan todella 
sitä, kuinka hoidit asian.
ANTHONY: Totta kai. Sehän on minun 
ongelmani.
JOSEPH: [Itsekseen] Vau, Anthony on 
todella kunnostautunut. Hän on todella 
ansainnut palkkansa tänään.
JOSEPH: Hei, Gloria. Kuinka pää
sit tulemaan töihin? Angela soitti ja 
sanoi, ettei pääsisi tänään töihin linja 
autonkuljettajien lakon vuoksi. Luulin, 

ettette sinä ja Benjaminkaan pääsisi 
tulemaan.
GLORIA: Tiesin linja autonkuljettajien 
suunnittelevan lakkoa, joten sovin pari 
päivää sitten Benjaminin kanssa siitä, että 
lakon alkaessa hän antaisi minulle kyydin.
JOSEPH: Hienoa, että ajattelit asioita 
etukäteen.
GLORIA: Arvelin myös, että huolto
asemilla olisi tänään pitkät jonot, joten 
annoin Benjaminille rahaa ja pyysin häntä 
täyttämään tankin eilen ennen lakkopää
töstä.
JOSEPH: Oliko sinulla tarpeeksi rahaa 
siihen?
GLORIA: Kyllä, olen laittanut matkalippu
rahaa talteen ja maksoin bensan sillä. Ben
jamin ja minä kävimme hakemassa myös 
Angelan, joten olemme kaikki paikalla.
JOSEPH: Gloria, kiitos siitä, että otit kaikki 
nuo asiat huomioon. Asiakkaamme todella 
tarvitsevat teitä kaikkia kolmea täällä 
tänään.
GLORIA: Totta kai, Joseph, sehän on 
minun ongelmani.
JOSEPH: [Itsekseen] Ja minä olin aikeissa 
erottaa hänet? Hänhän on tänään kolmen 
työntekijän arvoinen.

Takaisin sivulle 98

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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HÄN RAKENTAA PALATSIA
Valitse joku lukemaan ääneen seuraava kertomus.

”Kuvittele olevasi elävä talo. Jumala ryhtyy 
siinä korjaustöihin. Aluksi ehkä ymmärrät 
Hänen puuhiaan. Hän korjaa viemäri
putket, paikkaa katon jne. Se on ollut 
sinunkin mielestäsi tarpeen, etkä ole siitä 
yllättynyt. Mutta sitten Hän alkaa napu
tella paikoissa, joissa se koskee kauheasti, 
etkä käsitä alkuunkaan. Mitä ihmettä Hän 
oikein aikoo? Hän rakentaa sinusta aivan 

toisenlaista taloa kuin itse olit ajatellut. 
Hän lisää jonnekin siiven, korottaa taloa 
jostakin kohtaa yhdellä kerroksella, raken
telee torneja ja sommittelee sisäpihoja. Sinä 
luulit, että Hän tekisi sinusta kunnollisen 
pikku mökin, mutta Hän rakentaakin 
palatsia.” (C. S. Lewis, Tätä on kristin-
usko, 1985, s. 191–192.)

Takaisin sivulle 103

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?



111

KUINKA LÖYDÄN OHJAAJAN,  
JOKA AUTTAA MINUA MENESTYMÄÄN?  
(VALINNAINEN TOIMINTA)
 Lue: Arvokas työntekijä tuntee työnantajansa säännöt ja odotukset. 

Mutta noista odotuksista kertovaa ”työpaikan käsikirjaa” ei ehkä 
edes ole olemassa. Ja jokainen työpaikka on erilainen.

 Toteuta: Mieti, kuinka voisit saada selville työpaikalla vallitsevia kirjoitta-
mattomia sääntöjä ja odotuksia. Voit halutessasi kysyä ajatuksia 
sukulaisilta, ystäviltä tai ryhmän jäseniltä.

 Lue: Jotkut odotukset ovat yksinkertaisesti terveen järjen mukaisia. 
Toisia voi itse huomata. Mutta joitakin varten tarvitset jonkun 
ohjaajan. Ohjaaja on joku luotettava henkilö, joka tuntee yrityk-
sen odotukset ja säännöt ja haluaa auttaa sinua oppimaan ne.

 Toteuta: Ennen seuraavaa kokousta valitse nykyiseltä työpaikaltasi joku 
ohjaaja ja pyydä häntä auttamaan sinua oppimaan yrityksessä 
vallitsevat säännöt ja odotukset.
Voit myös kuvailla, minkälaisen henkilön haluaisit ohjaajaksesi 
tulevalla työpaikallasi.

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?
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MUISTIINPANOJA
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Kuinka teen työni erinomaisesti ja menestyn edelleen?



7
Mitkä ovat 

suurimmat työhön 
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Tästä päivästä alkaen kokoukset ovat erilaisia kuin ensimmäiset kuusi 
olivat. Käy läpi seuraavien sivujen aineistoa, jotta olet valmiina vas-
taamaan kysymyksiin.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.
• Tuo mukanasi viisi ylimääräistä kappaletta julkaisusta Polkuni kohti 

omavaraisuutta.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen 

nimi

Nopeutin 
työnhakuani 

(Kyllä/En)

Edistyin 
työssäni 

(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

 periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 7. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

UUTTA! 

UUTTA! 

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.
Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

”Mutta katso, minä, 
Nefi, osoitan teille, 
että Herran lempeät 
armoteot tulevat 
kaikkien niiden osaksi, 
jotka hän on valin-
nut, heidän uskonsa 
tähden, tehden heidät 
voimallisiksi jopa niin, 
että heillä on voimaa 
vapautua.”
1. NEFI 1:20

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI



116

KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 40 minuutiksi vain tämän sivun (ei koko 

Opi- osuuden) läpikäymistä varten.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

OPI
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ONKO MINUSTA TULOSSA OMAVARAISEMPI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi vain tämän sivun läpi-

käymistä varten.

 Lue: Meidän tavoitteemme on omavaraisuus, sekä ajallisesti että hen-
gellisesti. Työssämme menestyminen on vain osa sitä tavoitetta.

 Keskustele: Mitä muutoksia olet pannut merkille omassa elämässäsi, kun olet 
toteuttanut ja opettanut Perustukseni- periaatteita?

 Toteuta: Ota esiin Polkuni kohti omavaraisuutta - kirjasesta tyhjä omavarai-
suusarviointi (takaosassa). Täydennä siinä olevat vaiheet.
Kun olet valmis, mietiskele kolme minuuttia seuraavaa:
Oletko nyt tietoisempi kuluistasi? Voitko nyt vastata 
”usein” tai ”aina” useampaan kysymykseen kuin aikai-
semmin? Oletko entistä varmempi summasta, jonka 
olet asettanut omavaraisuutesi tulotavoitteeksi? Oletko 
lähempänä omavaraisuutesi tulotavoitetta? Mitä voit 
tehdä parantaaksesi tilannettasi?

Polkuni kohti 
omavaraisuutta

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

”Totisesti minä sanon, 
että ihmisten tulisi 
tehdä innokkaasti 
työtä hyvän asian 
puolesta ja tehdä 
paljon omasta 
vapaasta tahdostaan 
ja saada aikaan paljon 
vanhurskautta.”
OL 58:27

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni  
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni - 

 periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

7. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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Mitkä ovat 

suurimmat työhön 
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Jokaisessa kokouksessa neuvottelemme yhdessä siitä, kuinka voimme 
voittaa suurimmat haasteemme. Ne voivat olla erilaisia joka kokouk-
sessa.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen nimi

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni-  

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 8. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

UUTTA! 

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI
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KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

OPI

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

”Anna tiesi Herran hal-
tuun, turvaa häneen. 
Hän pitää sinusta 
huolen!”
PS. 37:5

POHDI

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

 
Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni  
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa.
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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MUISTIINPANOJA
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?



9
Mitkä ovat  

suurimmat työhön  
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Jokaisessa kokouksessa neuvottelemme yhdessä siitä, kuinka voimme 
voittaa suurimmat haasteemme. Ne voivat olla erilaisia joka kokouk-
sessa.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen nimi

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni-  

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 9. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI
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KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

OPI
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

”Lähestykää minua, niin 
minä lähestyn teitä; 
etsikää minua uutte-
rasti, niin te löydätte 
minut; pyytäkää, niin 
te saatte; kolkuttakaa, 
niin teille avataan.”
OL 88:63

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

 
Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni  
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa.
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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MUISTIINPANOJA
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?



10
Mitkä ovat  

suurimmat työhön  
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Jokaisessa kokouksessa neuvottelemme yhdessä siitä, kuinka voimme 
voittaa suurimmat haasteemme. Ne voivat olla erilaisia joka kokouk-
sessa.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen nimi

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 10. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI
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KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
 harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

OPI
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

POHDI

”Kysy Herralta neuvoa 
kaikissa tekemisissäsi, 
niin hän ohjaa sinua 
hyväksesi.”
ALMA 37:37



142

KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

 
Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni  
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa.
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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10. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?



11
Mitkä ovat 

suurimmat työhön 
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Jokaisessa kokouksessa neuvottelemme yhdessä siitä, kuinka voimme 
voittaa suurimmat haasteemme. Ne voivat olla erilaisia joka kokouk-
sessa.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen nimi

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

 periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 11. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI
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KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 60 minuutiksi Opi- osuuden läpikäymistä 

varten.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

OPI
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

”Ja Kristus totisesti 
sanoi meidän isil-
lemme: Jos teillä on 
uskoa, te voitte tehdä 
kaiken, mikä minusta 
on tarpeen.”
MORONI 10:23

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Sitoudu- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Valitse toimintaparisi. Päättäkää, milloin ja miten aiotte pitää 
yhteyttä.

Toimintaparin nimi Yhteystiedot

Lue jokainen sitoumus ääneen toimintaparillesi. 
Lupaa pitää sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

 
Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön – edes kolikon tai pari.

Raportoin toimintaparilleni.

Oma allekirjoitus Toimintaparin allekirjoitus

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA RAPORTOIN EDISTYMISESTÄNI?
 Toteuta: Käytä tätä sitoumustaulukkoa raportoidaksesi edistymisestäsi 

ennen seuraavaa kokousta. Kirjoita alla oleviin laatikkoihin 
”Kyllä” tai ”En”.

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni  
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni- 

periaatetta 
ja opetin sen 
perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön 
(Kyllä/En)

Raportoin 
toiminta-

parille  
(Kyllä/En)

 Lue: Seuraavassa kokouksessa teemme jälleen omavaraisuusarvioinnin 
nähdäksemme, onko meistä tulossa omavaraisempia. Meidän 
täytyy tuoda mukanamme omat Polkuni kohti omavaraisuutta 
- kirjasemme.
Valitse joku toimimaan Perustukseni- aiheen avustajana seuraavassa 
kokouksessa.
Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Huomautus 
avustajalle
Tuo seuraavaan 
kokoukseen muka-
nasi viisi ylimääräistä 
kappaletta julkai-
sua Polkuni kohti 
omavaraisuutta.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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11. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?



12
Mitkä ovat  

suurimmat työhön  
liittyvät haasteeni 

tällä hetkellä?
Työnhakuni
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AVUSTAJILLE
Kokouspäivänä:

• Ryhmä käyttää tänään ylimääräiset 20 minuuttia Sitoudu- osuuden 
läpikäymiseen. Luethan Perustukseni- kirjasessa olevan lopputehtävän 
ennen seuraavaa kokousta, jotta olet valmiina vastaamaan kysymyk-
siin.

• Lähetä tekstiviesti tai soita kaikille ryhmän jäsenille. Kehota heitä 
saapumaan paikalle kymmenen minuuttia ennen kokouksen alkua ja 
raportoimaan sitoumuksistaan.

• Valmistele kokouksessa käytettävä aineisto.
• Tuo mukanasi viisi ylimääräistä kappaletta julkaisua Polkuni kohti oma

varaisuutta.

Puoli tuntia ennen kokousta:
• Aseta tuolit pöydän ympärille niin, että kaikki ovat lähellä toisiaan.
• Piirrä taululle tämä sitoumustaulukko.

Ryhmän 
jäsenen nimi

Pidin uuden 
työhön liittyvän 

sitoumukseni 
(Kyllä/En)

Harjoittelin 
Perustukseni-  

periaatetta 
ja opetin sen 

perheelleni 
(Kyllä/En)

Laitoin rahaa 
säästöön  
(Kyllä/En)

Raportoin 
toimintaparille 

(Kyllä/En)

Laura K K K K

Kymmenen minuuttia ennen kokousta:
• Tervehdi ihmisiä lämpimästi heidän saapuessaan kokoukseen.
• Kun ryhmän jäsenet saapuvat paikalle, pyydä heitä täydentämään 

 taululla oleva sitoumustaulukko omalta osaltaan.
• Anna jollekulle tehtäväksi toimia ajanottajana.

Aloitettaessa:
• Pyydä kaikkia sulkemaan puhelimensa ja muut laitteensa.
• Pitäkää alkurukous (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon laulu).
• Jos paikalle saapuu ryhmän jäseniä myöhässä, pyydä hiljaisella 

äänellä, että he sulkevat puhelimensa ja täydentävät sitoumustauluk-
koa samalla kun ryhmä jatkaa keskusteluaan.

• Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Perustukseni- osuuden läpi-
käymistä varten.

• Suorittakaa 12. periaate julkaisusta Perustukseni. Palatkaa sen jälkeen 
tähän työkirjaan ja jatkakaa lukemista seuraavalta sivulta.

UUTTA! 

UUTTA! 

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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PIDINKÖ SITOUMUKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi Raportoi- osuuden läpi-

käymistä varten.

 Toteuta: Nyt raportoimme sitoumuksistamme. Ne, jotka pitivät kaikki 
sitoumuksensa, nouskaa seisomaan. (Suosionosoitukset.)

 Lue: Nouskaa nyt kaikki seisomaan. Lausutaanpa yhdessä johto-
aiheemme:

”Ja minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni, sillä 
kaikki on minun.”

OL 104:15

Me luotamme Herraan ja teemme yhdessä työtä tullak-
semme omavaraisiksi.

 Lue: Istutaanpa alas.

 Keskustele: Kun olet pitänyt sitoumuksesi, mitkä ”Herran lempeät armoteot” 
ovat auttaneet vahvistamaan sinua niin, että olet voinut voittaa 
työtä koskevia haasteitasi?

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

RAPORTOI
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KUINKA ME VOIMME AUTTAA TOISIAMME TYÖHÖN 
LIITTYVISSÄ HAASTEISSA?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi vain tämän sivun (ei koko 

Opi- osuuden) läpikäymistä varten.
Huomaa, että käytät myös Sitoudu- osuuteen 20 minuuttia enem-
män aikaa kuin tavallisesti.

 Lue: Joillakin meistä saattaa olla työpaikka ja jotkut ehkä vielä etsivät 
työtä, mutta jokaisella on työhön liittyviä haasteita. Seuraavassa 
on joitakin esimerkkejä:
• En ole vieläkään löytänyt työpaikkaa.
• Esimieheni ei vaikuta koskaan olevan tyytyväinen työhöni.
• Minulla on työpaikka, mutta palkkani ei ole riittävä.
• En tiedä, kuinka suhtautuisin työpaikallani vallitsevaan korrup-

tioon.
• Puhun monille ihmisille, mutta kukaan ei halua palkata minua.
• On vaikeaa olla rehellinen työnantajalleni.
• En pidä työtovereistani.
• En pysty pitämään työpaikkaani.
Meistä tulee omavaraisempia, kun neuvottelemme yhdessä ja 
harjoittelemme haasteiden voittamista.

 Toteuta: Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa taululle suurimman työhön 
liittyvän haasteensa. Valitkaa yhdessä kolme taululle kirjoitetuista 
haasteista. Harjoitustehtävänänne tänään on suunnitella ratkai-
suja ja keskustella niistä.
Tässä työkirjassa olevista aiemmista harjoituksista, keskusteluista 
ja videoista voi olla apua. Saatatte myös tuntea jonkun ryhmän 
ulkopuolisen, joka voisi auttaa jonkin haasteen kanssa. Tämä hen-
kilö voitaisiin kutsua avuksi seuraavaan ryhmätapaamiseen.

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

OPI
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ONKO MINUSTA TULOSSA OMAVARAISEMPI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi vain tämän sivun läpi-

käymistä varten.

 Lue: Meidän tavoitteemme on omavaraisuus – sekä ajallinen että hen-
gellinen. Työssämme menestyminen on vain osa sitä tavoitetta.

 Keskustele: Mitä muutoksia olet pannut merkille omassa elämässäsi, kun olet 
toteuttanut ja opettanut Perustukseni- periaatteita?

 Toteuta: Ota esiin Polkuni kohti omavaraisuutta - kirjasesta tyhjä oma-
varaisuusarviointi (kirjasen lopussa). Täydennä 
siinä olevat vaiheet.
Kun olet valmis, mietiskele kolmen minuutin ajan 
seuraavaa:
Oletko nyt tietoisempi kuluistasi? Voitko nyt 
vastata ”usein” tai ”aina” useampaan kysymyk-
seen kuin aikaisemmin? Oletko entistä varmempi 
summasta, jonka olet asettanut omavaraisuutesi 
tulotavoitteeksi? Oletko lähempänä omavaraisuu-
tesi tulotavoitetta? Mitä voit tehdä parantaaksesi 
tilannettasi? Polkuni kohti 

omavaraisuutta

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ EDISTYÄKSENI?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi Pohdi- osuuden 

läpikäymistä varten.

 Toteuta: Lue oikealla oleva pyhien kirjoitusten kohta tai mieti jotakin toista 
pyhien kirjoitusten kohtaa. Pohdi itseksesi oppimaasi. Kirjoita 
tähän mahdollisesti saamiasi vaikutelmia.
  
  
  
  
  
 

Mikä ajatus auttaa sinua työnhaussa tai tekee sinusta paremman 
työntekijän tällä viikolla? Sitoudu toimimaan sen mukaan.
Kirjoita sitoumuksesi seuraavalle sivulle.

 Keskustele: Haluaisiko joku kertoa työhön liittyvästä sitoumuksestaan tai 
muista ajatuksista?

”Herra kykenee teke-
mään kaiken tahtonsa 
mukaisesti ihmislasten 
hyväksi, jos he osoitta-
vat uskoa häneen.”
1. NEFI 7:12

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

POHDI
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KUINKA EDISTYN PÄIVITTÄIN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle kymmeneksi minuutiksi vain tämän sivun 

läpikäymistä varten.

Lue jokainen sitoumus ääneen parille. Lupaa pitää 
sitoumuksesi! Lisää allekirjoituksesi.

MINUN SITOUMUKSENI

Lupaan pitää uuden työhön liittyvän sitoumukseni, jonka tänään valitsin:

 
Harjoittelen tämänpäiväistä Perustukseni- periaatetta ja opetan sen perheelleni.

Laitan rahaa säästöön joka viikko – edes kolikon tai pari.

Oma allekirjoitus

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?

SITOUDU
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KUINKA VOIN JATKOSSAKIN OLLA OMAVARAINEN?
 Ajasta: Laittakaa ajastin päälle 20 minuutiksi tämän sivun läpikäymistä 

varten.

 Lue: Ottakaa esiin Perustukseni- kirjasen sivu 28. Suorittakaa loppu-
tehtävä ja suunnitelkaa ryhmänä jokin palveluprojekti. Palatkaa 
tähän, kun olette valmiita.
Onneksi olkoon! Saimme tämän työkirjan valmiiksi ja olemme 
tehneet monia parannuksia. Meistä on tulossa omavaraisempia!
Jos haluamme, ryhmä voi jatkaa tapaamisia tulevina viikkoina, 
jotta voimme tukea ja kannustaa toisiamme.
Jotta omavaraisuutesi vahvistuisi edelleen, voisit tehdä seuraavaa:
• Palvele vapaaehtoisena lähimmässä omavaraisuuskeskuksessa. 

(Yksi omavaraiseksi tulemisen tarkoituksista on kyetä autta-
maan muita. Muiden palveleminen on suuri siunaus.)

• Jatka tapaamisia ryhmässäsi. Jatkakaa toistenne tukemista ja 
kannustamista.

• Käy edelleen omavaraisuustilaisuuksissa.
• Pidä yhteyttä toimintapariisi. Tukekaa ja kannustakaa toi-

sianne.

Jatkan edistymistäni tekemällä ja pitämällä 
sitoumuksia.

Oma allekirjoitus

 Lue: Pidämme nyt loppurukouksen.

Huomautus 
avustajalle
Muista raportoida 
ryhmän edistymisestä 
osoitteessa srs. lds. org/ 
report.

Palaute on 
tervetullutta
Voit lähettää ajatuk-
siasi, palautetta, ehdo-
tuksia ja kokemuksia 
osoitteeseen  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?
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12. Mitkä ovat suurimmat työhön liittyvät haasteeni tällä hetkellä?



TYÖNHAUSSA MENESTYMISEN 
KAAVA

Päivittäin: Pyhitän pyrkimykseni, nopeutan  
työnhakuani, käytän verkostoani apuna

Kuinka löydän sopivia 
työtilaisuuksia?

•  Tunnistan, mitä minulla on 
tarjottavana työnantajille.

•  Esitän ”puoli minuuttia minusta” 
- lausuntoni mahdollisimman monille 
ihmisille.

Kuinka löydän 
piilotyöpaikkoja?

•  Etsin piilotyöpaikkoja 
verkostoitumisen avulla.

•  Käytän voimalausuntoja osoittaakseni 
arvoni verkostolleni.

•  Autan verkostoani auttamaan itseäni.

Kuinka nopeutan 
työnhakuani?

•  Suoritan Työnhaun 
nopeuttaminen - tehtävän  
joka päivä.

•  Pidän kirjaa työnhakuni 
edistymisestä.

Kuinka esiinnyn 
vakuuttavasti?

•  Määritän, kuinka saavutan 
tuloksia, jotka ovat tärkeitä 
työnantajalle.

•  Käytän voimalausuntoja 
osoittaakseni arvoni 
työnantajille.

Kuinka erotun edukseni  
muista hakijoista?

•  Valmistaudun hyvin jokaiseen 
haastatteluun.

•  Opettelen taitoja kunnostautuakseni 
jokaisessa haastattelussa.

•  Opettelen täyttämään työhakemuksia.

Kuinka teen työni 
erinomaisesti ja  

menestyn edelleen?
•  Olen aloitteellinen ja estän ongelmia 

työpaikallani.
•  Opettelen työpaikan säännöt ja 

odotukset.
•  Olen arvokas lisä työpaikallani.
•  Otan vastuun urastani.

PÄIVITTÄINEN EDISTYMINEN
• Esitä näitä kysymyksiä itsellesi jatkuvasti.
• Etsi vastauksia ja ideoita.
• Opi, kehity ja toista.






