
ANTISÄÄTÄJÄ
P u h e  s i n u l l e ,  j o l l a  e i  o l e  a i k a a  k u u n n e l l a



Photography

TAUSTAA
Ajanhallinnasta luennoitsijana en ole asiantuntija, vaan kokemusasiantuntija.
Olen avannut tarinaani - tutkitulla tiedolla ja psykologisella näkökulmalla
höystettynä - yhdistettynä puhujana yli kymmenelle tuhannelle ihmiselle, ja
matka jatkuu- kiireettä.  

Ilmeeni kun aikanaan tajusin, että
to do-lista ei koskaan tyhjene.

 

”Tähän täytyy olla jokin
ratkaisu tai systeemi.”

 

"Luettuasi tämän sinulla ei ole
koskaan enää kiire."



www.annaperho.fi

KIIRE EI OLE
LUONNONVOIMA, 

VAAN ASIA, 
JOHON VOI ITSE

VAIKUTTAA.
 
 
 

Mutta se on vaikeaa, koska...
 

...pomoni voi suuttua jos sanon ei
 

...on niin paljon kaikkea kivaa
 

...en enää tiedä mikä on tärkeää
 

...jos en puuhaa, olenko edes
olemassa?

 
...multitaskaaminen tuntuu ainoalta

tavalta selvitä kaikesta
 

...minulla on hirveä FOMO
 

...vain liikaa on tarpeeksi!



ANTISÄÄTÄJÄN KUUSI TEEMAA

AIVOT JA AJANKÄYTTÖ
-KIIRE ADDIKTOI

01

MULTITASKAAMINEN
JA TYÖN HÄVIKKI

04

ARVOT JA
PRIORISOINTI
- MIKÄ ON
TÄRKEÄÄ?

VIESTITULVA JA SOME
- ISÄNNÄSTÄ
TAKAISIN RENGIKSI

02 03

PALAUTUMINEN
JA RYTMI

P4 - SYSTEEMI
JÄRKEVÄÄN
KALENTERIIN

05 06



NOSTOJA
PUHEESTA

"Jos sanot kaikelle kyllä, sanot lopulta
olellisimmille asioille ei: työn
ydintehtäville, perheelle, omalle
jaksamiselle. "

"Multitaskaaminen on työpaikkojen
suurin piilokulujen aiheuttaja. Ei
tarvittaisi kikyä, jos tehtäisiin yhtä asiaa
kerralla."

"Ajankäyttö on nollasummapeliä. Vartti
Facebookissa on vartti pois kirjasta, jonka
sanoit haluavasi lukea."

"Aivot motivoituvat helposta, tutusta,
turvallisesta. Siksi kiirekin on addiktoivaa,
joskaan ei kovin toimivaa."

Fiksu ajankäyttö alkaa
suunnittelemisesta. Suunnitelma ei
koskaan toteudu sellaisenaan, mutta
kumpi on tyydyttävämpää: 70 prosenttia
aikaansaannoksista perjantaina kuitattu,
vai epätietoisuus onko saanut aikaiseksi
oikein mitään?"

"Yhden jutun voit tehdä heti: lakkaa
hokemasta, että sinulla on kiire. Kysy
vaikka mieluummin mitä haluaisit sen
tilalle?"



MITÄ HYÖTYÄ TÄSTÄ 
MEILLE ON?

Osallistujien usko omiin
vaikutusmahdollisuuksiin kasvaa, ja he
saavat tutkitusta tiedosta tukea fiksumpiin
valintoihin. 

Ymmärrys oman vastuun ja valintojen
merkityksestä ajankäytön muokkaajana
vahvistuu. 

Osallistujat saavat tukea työssä jaksamiseen
ja yhteistä sanastoa kiireen ja stressin
purkamiseen. 

Osallistujat hahmottavat ajankäyttöään
tavalla, joka mahdollistaa sen järkeistämistä
sen sijaan, että kaikki vain alistuvat ainaiselle
kiireelle. 

Osallistujat saavat käytännöllisiä työkaluja
kiireen lievittämiseen. 

Kiireestä päästään puhumaan porukalla, ja
huomataan, että jos jaamme samankaltaisia
ongelmia tiimin / organisaation kesken,
voimme löytää niihin yhdessä myös
ratkaisuja. 



www.annaperho.fi

TOTEUTUS

videotykki + HDMI-piuha
fläppitaulu
nimilaput + kyniä osallistujille  

Antisäätäjä venyy 30 minuutin inspiraatiopuheesta
paripäiväiseksi valmennukseksi. 
Sovitaan tapaaminen, jossa kerrot tarpeistanne tai
toiveistanne. 

Anna lähettää sinulle briiffin pohjalta puheen /
valmennuksen työotsikot kurkattavaksi. Kun käsikirjoitus on
siinä mallissa, että se sopii tarpeisiinne,  laitetaan päivämäärä
kalenteriin -  ja sitten hihat ja fläppitaulu heilumaan. 

Tekniset tarpeet: 



Odottelemme
 täällä jo

 aktiivisesti soittoasi :DOLISIPA KIVA PÄÄSTÄ
ANTISÄÄTÄMÄÄN

YHDESSÄ!
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Ota yhteyttä: 

Tuukka Huuskola
Head of Massive Sales 
(050) 373 3906
tuukka@annaperho.fi

Anna Perho
Yours Truly
(041) 590 015
anna@annaperho.fi




