Millainen vaikuttaja olet?
Ympyröi sopivin vaihtoehto ja laske lopuksi numeroidut luvut yhteen -> saat tästä vaikuttajatyyppisi!

Pelaatte peliä ja joku toinen pelaakin eri säännöillä kuin sinä. Mitä teet?
1. keksit kokonaan uudet säännöt teille peliin
2. pelaat kaverin sääntöjen mukaan, koska eihän se ole niin tarkkaa kunhan on kivaa
3. ehdotat että pelaatte enemmistön säännöillä
4. haluat ottaa selvän kumman säännöt ovat oikein ja etsit tietoa netistä
Näet että kaveria kiusataan
1. menet heti väliin, sanot mielipiteesi ja asetut kiusatun puolelle
2. kerrot opettajalle, sillä niin on neuvottu ja se on järkevä tapa toimia
3. mietit yhdessä kavereiden kanssa miten voisitte auttaa kiusattua
4. kysyt kiusatulta myöhemmin onko kaikki okei ja tarjoat apua
Teidän luokka haluaa järjestää tapahtuman
1. kannatat sitä, että osa menee hyväntekeväisyyteen ja osallistut mielelläsi työryhmään, joka auttaa tapahtumassa
2. etsit yhteistyökumppaneita ja sponsoreita ja mietit miten saisitte tapahtuman toimimaan
3. teet mainoksia ja koristeita, askartelet ja mietit miten tilan voisi saada tunnelmalliseksi, suunnittelet hauskoja ohjelmanumeroita
4. keksit heti mitä voisitte tehdä ja haluat päästä tiimiin, joka vetää tapahtumaa ja vastaa sen ohjelmasta

Teillä on koulussa vaalit, joissa valitaan oppilaita koulun omaan miniparlamenttiin
1. äänestät sitä tyyppiä, joka on suosittu ja takuulla järjestäisi hauskoja tapahtumia koulussa
2. äänestät sitä, joka haluaa tehdä enemmän hyväntekeväisyyttä ja nostaa esille epäkohtia koulussa
3. äänestät itseäsi, koska tiedät, että sinulla olisi hyviä kehitysehdotuksia ja saisit hyvää kokemusta
tehtävästä
4. äänestät sitä, jolla on kokemusta vastaavista tehtävistä ja joka vaikuttaa kaikista fiksuimmalta
tyypiltä
Kuulet, että kaupungissasi aiotaan lakkauttaa nuorille tärkeä Nuorisotalo (tai jokin vastaava sinulle tärkeä paikka)
1. osallistut mielenosoitukseen, joka järjestetään lakkauttamista vastaan
2. kirjoitat mielipidekirjoituksen paikallislehteen ja nostat siinä esille harkittuja faktoja lakkauttamista vastaan
3. ajattelet, että tämä on varmaan ihan ok mikäli päättäjät ovat näin tuumanneet ja jäät odottamaan
mitä uutta jännää on tulossa tilalle
4. käyt toimeen, mietit miten voisit estää lakkauttamisen ja keräät kaupunginjohtajalle vetoomuksen lakkauttamista vastaan
Sinun parhaita ominaisuuksiasi ovat…
1. iloisuus, positiivisuus, muiden kanssa toimeen tuleminen
2. ystävällisyys, kyky ottaa muut huomioon ja toimia ryhmässä
3. rohkeus olla oma itsensä, ottaa vastuuta ja esiintymistaito
4. fiksuus, tunnollisuus ja halu oppia uutta

Tunneilla parasta on...
1. kun saa viitata, esiintyä, osallistua ja vastata kysymyksiin
2. kun tehdään ryhmätöitä tai toteutetaan jotain yhdessä
3. kun saa hassutella kavereiden kanssa
4. kun oppii jotain uutta ja saa keskittyä aiheeseen rauhassa

Jos voittaisit lotossa…
1. perehtyisit mihin kannattaa sijoittaa ja sijoittaisit osan tai laittaisit säästöön
2. järjestäisit jonkin hienon tapahtuman ja saisit julkisuutta
3. kuuntelisit, mitä muut läheisesi tarvitsevat tai haluavat tehdä rahoilla ja päättäisit vasta sitten
4. veisit kaikki kaverit ja perheen huvipuistoon tai matkalle
Pidät esitelmän ja…
1. olet valinnut aiheen juuri siksi, että se on varmasti hauska ja suosittu aihe, jolla voit saada muut
nauramaan
2. olet valinnut erikoisen aiheen, jotta voisit erottua muista ja olet ylpeä aiheestasi
3. sinua jännittää etkä mielellään ole muiden edessä, mieluummin olisit tehnyt kirjallisen esitelmän
tai ryhmätyön
4. olet tehnyt perusteellisen pohjatyön, joten esitelmäsi on ainakin hyvin tehty ja tiedät mistä puhut, joten olet osaamisestasi ylpeä

Pisteet yhteensä:
Katso seuraavalta sivulta mikä vaikuttajatyyppi olet!

SAIT 21 PISTETTÄ:

Wau, olet selkeästi Johtotähti!
Olet se tyyppi joka lähtee rohkeasti omille poluille etkä pelkää sanoa mielipidettäsi, vaikka se olisi
muista poikkeava. Ryhdyt toimintaan etkä takerru siihen, mitä muut ajattelevat. Koet omat arvot
ja ajatukset tärkeiksi ja seisot sanojesi takana. Sinulle on tärkeää tarttua epäkohtiin ja viedä sellaisia asioita eteenpäin, jotka koet tärkeiksi. Oletkin todellinen voimanpesä! Voit hyvin vetää liikuntaporukkaa, askartelukerhoa, kirjoitusryhmää tai vaikka kierrätyskampanjaa, kunhan saat asioita
liikkeelle ja ääntä kuuluviin. Johtotähtenä olet etevä somessa, vetämässä tapahtumia ja luomassa
sellaisia kouluun tai kaupungille. Voit huoletta aloittaa urasi supervaikuttajana vaikka heti, sillä
sinulla on poweria ja tarmoa viedä asioita eteenpäin. Miksi et aloittaisi jo tänään? Kaikkialla tarvitaan johtotähteä, joka tarttuu toimeen ja saa rattaat pyörimään!

SAIT 20 PISTETTÄ:
Mahti homma, olet Tiimitekijä!
Tiimitekijän mielestä ryhmässä on poweria! Olet vahvimmillasi ryhmässä, jossa ei tarvitse asettua
valokeilaan, vetovastuuseen tai suurten päätösten tekijäksi. Toimit kyllä tehokkaasti etkä liikaa
ujostele, muttet myöskään halua tehdä itsestäsi numeroa. Olet myös usein heikompien puolella ja
välität muista ja heidän mielipiteistään. Ryhmässä et aja mielipiteilläsi kenenkään yli ja pidät siitä,
että sopu säilyy, minkä vuoksi kanssasi onkin helppo tehdä yhteistyötä ja sinut otetaan mielellään
ryhmään mukaan. Kun sinut saa ryhmään, voi tietää että ryhmässä on luotettava tukipilari ja että
hoidat tunnollisesti oman tehtäväsi. Olet parhaimmillasi esimerkiksi kirjoittamassa lehtijuttuja tai
mielipidekirjoituksia tai järjestelemässä tapahtumia, joissa sinun ei tarvitse olla suuresti esillä. Sinulle voisivat sopia myös ryhmän kanssa yhdessä tehtävät videot, joissa pääset osaksi porukkaa ja saat koko porukan kukoistamaan omalla sydämellisyydelläsi.
Kaltaistasi vahvaa tiimipelaajaa tarvitaan aina!
SAIT 27 PISTETTÄ:
Jes jes, olet selvästi Fiksuttelija!
Olet todellakin tiedon ja yksityiskohtien rakastaja, teet tunnollista työtä ja jaksat ahertaa pientenkin asioiden vuoksi kovasti. Kun johonkin ryhdyt, sen teet huolella! Tuet muiden toimintaa taustalla, mutta mikäli tiedät olevasi oikeassa, et pelkää perustella mielipiteitäsi ja tulla niiden kanssa
esille. Tykkäät etsiä tietoa ja perehtyä asioihin, etkä hyppää heti mukaan jokaiseen villitykseen.
Mielellään harkitset asioita ennen kuin toimit: fiksuttelijana voit olla hitaasti innostuva, mutta kun
sinut saa mukaan ryhmään, voi tietää, että homma toimii varmasti! Vahvimmillaan olet tehdessäsi esitelmiä, mielipidekirjoituksia tai taustatyötä ja tutkimusta. Sinulle on myös tärkeää tehdä vaikuttamista siten, että varmasti tiedät mistä puhut; taustatyösi on hoidettu tarkasti ja keräät itsellesi yleisöä, joka on uteliasta ja kiinnostunutta oppimaan uutta. Opettavaiset ja tutkivat videot voisivat myös olla sinun juttusi.
Fiksuttelija on usein porukan aivot!
SAIT 22 PISTETTÄ:
Hei jee, olet Hengenluoja!
Ja siksi todellinen ilon kipinä! Et välttämättä aina itsekään tiedä, mitä mieltä asioista olet, mutta
lähdet innolla moneen mukaan ja viet sinne mennessäsi aina hyvää fiilistä ja energiaa. Innostuksesi tarttuu ja siksi seurassasi on mukava olla. Sinun mielipiteesi saattavat muuttua seuran mukana
ja keskittymiskykysi heilahdella, mutta toisaalta saat hankalankin tilanteen muuttumaan herkästi
iloiseksi ja leppoisaksi, sillä tuot mukanasi rentoutta ja hupsuttelua. Olet luova ja aivoistasi pulppuaa jatkuvasti uusia ideoita, joita haluaisit jakaa ja toteuttaa. Hengenluojana olet vahvimmillasi melkein missä vain, sillä sopeudut moneen. Somessa voit esimerkiksi vaikuttaa luomalla hauskaa sisältöä, joka kuitenkin viestii sinulle tärkeitä juttuja huumorin keinoin. Sinun vahvuuttasi voisi olla
myös tapahtumien ideointi ja kehittely, jolloin pääsisit käyttämään luovuuttasi ja iloittelemaan porukassa.

