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Tahtopolun löydökset: viisaus tavoitteena!  
(Soveltaen Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005 

 

 

Viisaus ja tieto:     

 Kuuluu kognitiivisiin 

vahvuuksiin, jotka  liittyvät 

tiedon hankintaan ja tiedon 

käyttöön. Esimerkkejä löytyy 

luovuudesta, uteliaisuudesta, 

harkinnasta ja näkökulmien 

avaruudesta 

 

Rakkaus ja inhimillisyys 

Kuuluu vahvuuksia, joihin 

sisältyy myötätuntoa, 

anteliaisuutta sisältäen  

esimerkkejä rakkaudesta ja 

ystävällisyydestä 

 

 

Rohkeus ja urheus:    

Kuuluu emotionaalisiin 

vahvuuksiin, joiden  käyttöön 

kuuluu se, että ihminen aikoo 

saavuttaa tavoitteensa 

vastustuksesta huolimatta. 

Ilmenee ulkoisena  tai sisäisenä, 

näkyy  rohkeutena,  sitkeytenä 

ja aitoutta vaativissa 

tilanteissa.  

 

 

Oikeudenmukaisuus:   

Kuuluu vahvuuksia, jotka 

ilmenevät yhteisöllisessä 

elämässä sisältäen 

esimerkkejä 

oikeudenmukaisuudesta,  

kansalaisuudesta, 

johtajuudesta ja kyvystä 

toimi ryhmässä. 

 

Itsehillintä ja kohtuullisuus:  

Kuuluu vahvuuksia, jotka 

suojaavat ihmistä 

liiallisuuksilta sisältäen 

esimerkkejä anteeksiannosta, 

nöyryydestä, varovaisuudesta 

ja itsehillinnästä. 

 

 

Transkenttisyys-Henkisyys:  

Kuuluu vahvuuksia, jotka 

liittävät ihmisen suurempiin 

tarkoituksiin ja elämän 

merkityksellisyyttä koskeviin 

kysymyksiin sisältäen 

esimerkkejä  kiitollisuudesta, 

toivosta ja hengellisyydestä.  
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Tieto ja 
   viisaus     

  

Kuuluu kognitiivisiin vahvuuksiin, 
jotka   liittyvät tiedon hankintaan 

ja tiedon käyttöön.  
 

Esimerkkejä löytyy luovuudesta, 
uteliaisuudesta, tiedonjanosta, 
arviointi- ja harkintakyvystä, 

kekseliäisyydestä, sosiaalisesta 
tilannetajusta ja näkökulmien 

avaruudesta. 
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Kuuluu emotionaalisiin vahvuuksiin, 
joiden  käyttöön kuuluu, että ihminen 

aikoo saavuttaa tavoitteensa 
vastustuksesta huolimatta. 

  
Näkyy vastuunottamisena  

rohkeutena, sinnikkyytenä, 
rehellisyytenä, kestävyytenä ja 

aitoutena vaativissa tilanteissa.  
 

Rohkeus ja  
urheus    



Rakkaus ja 
inhimillisyys 
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Kuuluu vahvuuksia,  joihin sisältyy   
esimerkkejä välittämisestä, 

auttavuudesta, myötätunnosta, 
rakkaudesta,  vastavuoroisuudesta, 
ystävällisyydestä, anteliaisuudesta, 

tunneälystä ja rakastavuudesta. 



Oikeuden- 
mukaisuus 
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Kuuluu vahvuuksia, jotka 
ilmenevät yhteisöllisessä 

elämässä sisältäen esimerkkejä 
lojaalisuudesta, reiluudesta, 

oikeudenmukaisuudesta,  
kansalaisuudesta, johtajuudesta 

ja kyvystä toimia ryhmässä. 



Kohtuullisuus 
ja itsehillintä  
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Kuuluu vahvuuksia, jotka 
suojaavat ihmistä liiallisuuksilta 

sisältäen esimerkkejä 
kaukonäköisyydestä, 

anteeksiannosta, nöyryydestä, 
varovaisuudesta ja 

itsehillinnästä. 

 



Transkent- 

tisyys- 

henkisyys 
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Kuuluu vahvuuksia, jotka liittävät 
ihmisen suurempiin tarkoituksiin ja 

elämän merkityksellisyyttä koskeviin 
kysymyksiin sisältäen esimerkkejä  

kauneuden arvostamisesta, 
anteeksiantavaisuudesta, huumorista, 

kiitollisuudesta, toivosta, 
innostuneisuudesta  ja hengellisyydestä.  


