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Luova ote huippusuoritukseen
HYVÄÄN SUORITUKSEEN tarvitaan
luovuutta; oman toiminnan tulisi muuttua joustavasti tilanteen mukaan. Työelämän kireässä tahdissa luovuudenkukka
ei kuitenkaan aina jaksa kukkia. Huippusuoritusvalmentaja ja luovuusagentti Eija
Mäkirintala antaa konkreettisia vinkkejä
oman luovan ajattelun ja hyvinvoinnnin
kehittämiseen.
– Luovaan ajatteluun ja hyvinvointiin
tarvitsemme itsemme johtamista. Se ei
kuitenkaan aina ole helppo tehtävä. Tarvitsemme tunteita toimiaksemme, mutta
meidän pitäisi myös pystyä analysoimaan
tilanteita viileästi ilman tunteiden aiheuttamaa sokeuttavaa tilaa.
Mäkirintalan mukaan ongelmatilanteissa kannattaa usein ottaa aikalisä ja pysähtyä analysoimaan tilannetta faktatasolla.
Esimerkiksi ahdistus tekemättömistä töistä estää tilanteen todellista arviointia. Siis

pysähdy ja katso asiaa ulkopuolisen silmin.
Listaa ne asiat mitä voit ja mitä kannattaa
tehdä. Luovuus on kekseliäisyyttä! Mieti
konkreettisia keinoja, joilla pääset eteenpäin. Pyri vaikuttamaan ulkoisiin olosuhteisiin. Jos mahdollista, delegoi ja niputa
tehtäviä. Muista olla rohkea. Jos tekemistä
on yksinkertaisesti liikaa, kerro siitä muille.
– Kerro – älä oleta! Kysy – älä oleta! Kysy ja kerro rohkeasti asioista, monesti esimerkiksi esimiehelle voi tulla yllätyksenä,
kuinka paljon töitä sinulla jo on, Mäkirintala neuvoo.
Mäkirintala painottaa vertaistuen tärkeyttä ja toivoo, että yksinpuurtamisen
kulttuurista päästäisiin eroon.
– Ihmiset haluavat kuulla toistensa
kokemuksia, niistä opitaan eniten. Kiinnostavia eivät ole ainoastaan ”best practises”, vaan myös koetut haasteet. Miten niistä on selvitty vai onko selvitty.
Mäkirintala kehottaa ottamaan oppia sellaisista henkilöistä, jotka organisaatiossa
näyttävät voivan hyvin ja saavan asioita
hoidetuksi omalla tavallaan.
– Katso ympärillesi, tarkkaille ja
havainnoi. Voisitko löytää jonkin

hyvän ja arvokkaan taidon tai perusajatuksen, joka sopisi omaan persoonaasi ja
filosofiaasi. Älä kuitenkaan yritä omaksua
persoonaasi sopimattomia rakennusaineita sellaisenaan. Ota oppia niistä, mutta
muokkaa ne itsellesi sopiviksi.
HYVÄN SISÄINEN tilan löytäminen ja
oman motivaation tutkiminen on keskeistä kaikilla elämänalueilla. Hyvän fyysisen
ja psyykkisen sisäisen tilan löytymiseksi
kannattaa tarkkailla itseään ja tiedostaa,
millainen on oma hyvä sisäinen tila eri
tilanteissa.
Jos hyvä olo ei spontaanisti tule, hakeudu siihen tietoisesti. Pidä pausseja työpäivän aikana ja hae hyvää oloa vaikka
rentoutusharjoituksella, jota olet aiemmin harjoittanut kiireettömässä tilanteessa. Poista hyvää oloa häiritseviä tekijöitä,
äläkä koeta tehdä kaikkea yksin, vaan ota
muut ihmiset mukaan.
– Auta, älä häiritse!, Mäkirintala neuvoo.
Luovuustaitojen ja huippusuorituksen kantava periaate on auttaminen – sekä itsensä
että muiden. ■

Luovaa otetta HSO-olohuoneessa 15.5. – tule mukaan!
Eija Mäkirintala vierailee HSO-olohuoneessa ja antaa vinkkejä, miten
säilyttää luovuus ja työnilo hektisessä työilmapiirissä ja miten omaan
ammatilliseen huippusuoritukseen voi päästä.

EIJA MÄKIRINTALA
■ FT, huippusuoritusvalmentaja, luovuusagentti ja
uuden aallon Business Coach.
■ Altonova Oy:n perustaja. Kehittänyt ammatillista huippusuoritusta ja hyvinvointia yhdistävän valmennusmallin.
■ Kirjoittanut valmennuskirjan Luova ote huippusuoritukseen – resonanassi ratkaisee (2011, Talentum). ■

HSO-OLOHUONE
Neljä kertaa vuodessa järjestettävä
keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus.
HSO-olohuone 2/2012 tiistaina 15.5. klo 17.00 – 19.30.
Paikkana Sodexon Olympiabistro Olympiastadionilla.
Tarkempi ohjelma Jäsenen extranetissä,
ilmoittautuminen 7.5. mennessä. ■
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