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Empa=a on 
=lannetajua
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Empa=an kannalta 
some on ongelma, 

ei ratkaisu
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Tieteellistä 
ymmärrystä tunteisiin 
ja käy5äytymiseen[1]

[1] Pre-exis,ng scien,fic research independently conducted and published by the Geneva Emo,on Research Group at the University of Geneva.
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Myötätunto / Medkänsla
Suru / Sorg
Syyllisyys / Skuld
Katumus / Ånger
Häpeä / Skam
Pettymys / Besvikelse
Pelko / Rädsla
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Empa,a

Analy,ikkaVuorovaikutus

Tunteet 
ja data
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Empa,atutkimus: ,lannetajua 
ja vastuullista vaiku5amista



Mitä empa,atutkimuksella 
voidaan saavu5aa? 
• Maineenhallinta: sosiaalisessa mediassa 

vääristyvän kaupunkikuvan korjaaminen 
• Tilannetaju: tunteiden huomioiminen 

olosuhteiden kehiGämisessä, vies,nnässä 
ja vuorovaikutuksessa 

• Lähtö0lanne: tutkiGua ,etoa ja uuGa 
ymmärrystä kaupungin ja kaupunkilaisten 
välisestä suhteesta uuden valtuustokauden 
aluksi ja myöhemmäksi vertailuksi 

• Osallistaminen: kaupunkilaisten kuuntelu ja 
kuntademokra,an vahvistaminen empa,alla 
– empa,aprosessia voidaan jatkaa muiden 
merkityksellisten, kaupunkilaisia puhuGavien 
ilmiöiden yhteydessä
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Tutkimuksen faktat 
• Empa,atutkimuksen tunnedata keräKin avoimella 

verkkokyselyllä mm. sosiaalisen median kauGa 
9.3.-23.3.2021 

• Kyselyyn vastasi 717 henkilöä, joista 620 asuu 
Raaseporissa ja 97 muualla 

• Vastaajista oli ruotsinkielisiä 474 ja suomenkielisiä 
243; ruotsinkielisten osuus oli noin 2/3, mikä 
vastaa väestön todellista jakaumaa 

• Vastaajien ikäjakauma: alle 18-vuo,aat 37, 18-29-
vuo,aat 52, 30-39-vuo,aat 125, 40-49-vuo,aat 
158, 50-59-vuo,aat 164, yli 60-vuo,aat 181 

• Vertailudatana on tutkimus “Suomalaisten tunteet 
ja osallisuus suhteessa kun,in, kaupunkeihin ja 
valtuustojen toimintaan (2021), NayaDaya Oy” 

• Data analysoi,in NayaDaya Oy:n kehiGämällä 
empa,a-analy,ikalla, joka perustuu ,eteelliseen 
tunneteoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3]
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[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of 
Emo,onal Meaning. Oxford University Press. 
[2] Pre-exis,ng scien,fic research independently conducted and published 
by the Geneva Emo,on Research Group at the University of Geneva. 
[3] The Emo,onal Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.



Kysymykset ja vastaukset 
Taustakysymykset 
• Asuinpaikka: Raasepori, muu 
• Asuinpaikka Raaseporissa: Tammisaari, Karjaa, Pohja, 

Fiskars, Billnäs, Mus,o, Snappertuna, Tenhola, Bromarv 
• Sukupuoli: nainen, mies, muu 
• Ikä: alle 18 vuoGa, 18-29 vuoGa, 30-39 vuoGa, 40-49 

vuoGa, 50-59 vuoGa, 60 vuoGa tai enemmän 

Tunnekysymykset 
• Mitä tunneGa Raasepori sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Tammisaari sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Karjaa sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Pohja sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Fiskars sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Billnäs sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Mus,o sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Snappertuna sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Tenhola sinussa heräGää? 
• Mitä tunneGa Bromarv sinussa heräGää? 

Vastausvaihtoehdot:
• 10 posi,ivista ja 10 nega,ivista tunneGa + “ei tunneGa” 
• Malli perustuu Geneven yliopiston tutkimukseen ja 

tutkimusmetodiin (Geneva Emo,on Wheel)[1]. 

Kielet: 
• Kysymykset, vastausvaihtoehdot ja lomakkeet 

tuoteKin suomeksi ja ruotsiksi[1] Pre-exis,ng scien,fic research independently conducted and published by 
the Geneva Emo,on Research Group at the University of Geneva. © 2021 NayaDaya Inc.



Posi,iviset tunteet
Nega,iviset tunteet
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10-50 
tuhannen 
asukkaan 
kaupungit

Koko Suomi

[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kun,in, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy. 
[2] Keskimäärin 16 prosenKa suomalaisista ei koe mitään tunneGa omaa asuinkuntaansa tai -kaupunkiansa kohtaan

Tunteet asuinkuntaa tai -kaupunkia kohtaan – 
Raasepori vs. muu Suomi[1] 

Tunteita ilmaisseiden asukkaiden joukossa[2]

Raasepori



10-50 
tuhannen 
asukkaan 
kaupungit

Koko SuomiRaasepori

Emo,onal Value Index (EVI): Raasepori vs. muu Suomi[1] 
Tunnusluku ennakoi posi,ivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä 

käyGäytymistä asuinkuntaa tai -kaupunkia kohtaan asteikolla 0-100
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43/100 55/10056/100

[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kun,in, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy.



Osallistujat ja 
puolestapuhujat 

30 %

Passiiviset 
47 %

Vastustajat 
4 %

Asukkaiden osallisuus suhteessa 
asuinkuntaan – Raasepori vs. muu Suomi[1] 

Tunteita ilmaisseiden asukkaiden joukossa
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Väl5elijät ja 
lamaantujat 

19 %

Väl5elijät ja 
lamaantujat 

22 %

[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kun,in, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy.
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Tunteiden vaikutus asukkaiden  
käy5äytymiseen suhteessa Raaseporiin 

Tunteita ilmaisseiden asukkaiden joukossa

© 2021 NayaDaya Inc.



Mistä Raaseporissa asuvien 
yleisimmät tunteet kertovat?

PeFymys (28 %) on yleensä seurausta 
odotusten tai lupausten peGämisestä; tunne 
syö op,mismin, aiheuGaa lamaantuvaa tai 
välGelevää käyGäytymistä sekä vaikuGaa 
nega,ivises, muuGoliikkeeseen.

Tyytyväisyys (18 %) kertoo odotusten 
täyGymisestä tutuissa ja turvallisissa 
olosuhteissa. Tyytyväisyys ei ak,voi 
kuntalaisia osallistumaan – ei myöskään 
muuGamaan pois.

Mielihyvä (12 %) kertoo hyvinvoinnista ja 
viihtyvymisestä – kokemuksista, joiden 
kuntalaiset toivovat jatkuvan. Mielihyvän 
vaikutus käyGäytymiseen ovat passivoiva, 
ei sitouGava eikä osallistava.
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Koko Suomi: 



Raasepori – tunteet ja merkitykset 
Tunteita ilmaisseiden asukkaiden joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



62 % 54 %

Posi,iviset ja nega,iviset tunteet Raaseporia kohtaan  
Tunteita ilmaisseiden asukkaiden joukossa

Yli 60-vuo,aat 66 %  
40-49-vuo,aat 65 %  
50-59-vuo,aat 62 %  
Alle 18-vuo,aat 52 % 
30-39-vuo,aat 49 % 
18-29-vuo,aat 47 % 

38 % 46 %

60 % 40 %

Karjaa 66 %  
Billnäs 64 % 
Tammisaari 60 % 
Mus,o 57 %  
Bromarv 57 %[1]  
Snappertuna 56 % 
Pohja 51 % 
Tenhola 48 % 
Fiskars 40 %[1]

Fiskars 60 %[1] 
Tenhola 53 %  
Pohja 49 % 
Snappertuna 44 %[1] 
Bromarv 43 %[1]  
Mus,o 43 %[1] 
Tammisaari 40 % 
Billnäs 36 % 
Karjaa 34 %

18-29-vuo,aat 53 %  
30-39-vuo,aat 51 % 
Alle 18-vuo,aat 48 % 
50-59-vuo,aat 38 %  
40-49-vuo,aat 35 %  
Yli 60-vuo,aat 34 % 

Ruotsi 60 %  
Suomi 58 %

Suomi 42 % 
Ruotsi 40 %

[1] Ryhmässä alle 10 vastaajaa © 2021 NayaDaya Inc.
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Sano5ua Raaseporin herä5ämistä tunteista

Rela,vt tryggt och 
mycket utrymme

Gamla stan 
och havet

Raaseporin linna, meri, 
pienet kauniit kylät

Lugn o ro, 
natur nära

Kielipoli,ikka

Endast Ekenäs 
”som räknas”

Rakas Raasepori 
on Suomen kaunein 

kaupunki

Viihtyisä, iloinen, 
sopivan kokoinen

© 2021 NayaDaya Inc.

Miljön, lugnet, 
havet, språket

Stadens dåliga ekonomi 
och dåliga beslut



BillnäsBromarv

KarjaaMus,o Pohja

Snappertuna

TammisaariTenhola

Raasepori Fiskars

Tunteet Raaseporia ja alueita kohtaan 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Posi,iviset tunteet Nega,iviset tunteet © 2021 NayaDaya Inc.



Mitä tunteita alueet herä5ävät yleisimmin 
kaikkien raaseporilaisten joukossa?

Billnäs Bromarv Fiskars Karjaa

Pohja Tammisaari TenholaMus,o Snappertuna

© 2021 NayaDaya Inc.

Raasepori

© 2021 NayaDaya Inc.



Raasepori 
43/100

Billnäs 
75/100

Bromarv 
74/100

Fiskars 
71/100

Karjaa 
55/100

Mus,o 
65/100

Pohja 
40/100

Snappertuna 
73/100

Tammisaari 
53/100

Tenhola 
66/100

Emo,onal Value Index (EVI): Raasepori vs. muu Suomi[1] 
Tunnusluku ennakoi posi,ivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä 

käyGäytymistä aluebrändiä kohtaan asteikolla 0-100
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Tunteet Raaseporin alueiden välillä

© 2021 NayaDaya Inc.

Posi,ivisimmat: Snappertuna-Fiskars (95 %), Karjaa-Fiskars (94 %), Pohja-Fiskars (92 %) 
Nega,ivisimmat: Fiskars-Pohja (64 %), Pohja-Tammisaari (43 %), Tenhola-Tammisaari (38 %)



Muualla asuvat – tunteet, käy5äytyminen 
ja osallisuus suhteessa Raaseporiin 

Tunteita ilmaisseiden joukossa

Emo,onal 
Value Index 

63/100

Posi,iviset ja 
nega,iviset 

tunteet
Osallistujat ja 

puolestapuhujat 
52 %

Passiiviset 
27 %

Vastustajat 
2 %
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Väl5elijät ja 
lamaantujat 

18 %
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Billnäs – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Billnäs – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Billnäsissä asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat
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Väl5elijät



Billnäs – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Bromarv – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Bromarv – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Bromarvissa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Bromarv – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Fiskars – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Fiskars – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Fiskarsissa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Fiskars – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Karjaa – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Karjaa – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Karjaalla asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Karjaa – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Mus,o – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Mus,o – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Mus,ossa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Mus,o – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Pohja – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Pohja – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Pohjassa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Pohja – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Snappertuna – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Snappertuna – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Snappertunassa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Snappertuna – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tammisaari – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tammisaari – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Tammisaaressa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tammisaari – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tenhola – tunteet ja merkitykset 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden raaseporilaisten joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tenhola – tunteet ja merkitykset kylän sisällä 
Kaikkien tunteita ilmaisseiden Tenholassa asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät



Tenhola – tunteet ja merkitykset muualla Suomessa 
Tunteita ilmaisseiden Raaseporin ulkopuolella asuvien joukossa

Sisäisiä moraalistandardeja välillises, rikkova
Vaikeas, halliGavia uhkia, huolia ja vaara,lanteita aiheuGava

Ei-toivotun ,lanteen välillinen aiheuGaja
Vahingon, ei-toivotun ,lanteen ja mielipahan aiheuGaja

Ulkoisia normeja rikkova, ei-toivoGua huomiota keräävä tai nöyryyGävä

Arvokkaan asian tai ihmisen menetyksen aiheuGaja
TuomiGavan toiminnan aiheuGaja ja yhteisöllisten sääntöjen rikkoja

Vastenmielisten asioiden tuoGaja tai moraalitonta toimintaa aiheuGava
Pitkäkestoista katkeruuGa heräGävä tai arkisia ikävyyksiä tuoGava

Toiveet, lupaukset ja odotukset peGävä

Läheistä yhteyGä, vuorovaikutusta, kiintymystä ja luoGamusta rakentava

OdoGamaGomalla tavalla ilahduGava tai tavoiGeita voimakkaas, tukeva
Erikoislaatuisia, posi,ivisia piirteitä sisältävä ja arvostusta heräGävä

Hyvinvoin,a, nau,ntoa ja viihtyvyyGä luova
Odotukset yliGävä, menestyvä ja itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentava

Tarpeet ja tavoiGeet riiGävällä tavalla täyGävä
Ahdingossa oleva ja yhteisöllistä toimintaa ruokkiva

Hauska ja viihdyGävä tai naureGava (sarkasmi)
EpämiellyGäviä ,lanteita ja ongelmia ratkaiseva tai uhkia lieviGävä

TunteetMerkitykset Tunnereak,ot

Puoleensavetävä, uteliaisuuGa heräGävä, osallistava ja mo,voiva

Matriisi

Osallistujat
Passiiviset

Vastustajat

© 2021 NayaDaya Inc.

Väl5elijät
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