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Osio 1: Toimiva tauko, Reidar Wasenius (kesto 00:01 – 26:50)
1) Mitä personal brainer tekee?
V: Personal brainer auttaa tiimejä pitämään päänsä kasassa, kertoo aivojen toiminnasta ja antaa 
työvälineitä mielen taitojen harjoittamiseen. Hän kehittää muistia, uusien ideoiden synnyttämistä eli 
luovuutta, keskittymistä, motivoitumista, pitkäjänteisyyttä ja itsetuntemusta.

2) Mitä konkreettisia työvälineitä personal brainer antaa?
V: Jos esimerkiksi haluaa kiinnittää huomiota vaikkapa päätöksentekoonsa, voi käydä läpi tekemiään 
päätöksiä ja miettiä miten ne vievät kohti omia tavoitteita. Ihminen tulee tietoiseksi omista 
motiiveistaan ja oppii punnitsemaan omat tunteensa käsitellen ja tiedostaen, eli oppii tunneälykkyyttä ja
sen kautta vaikuttamaan omaan päätöksentekoonsa. Harjoitteita voidaan tehdä muistiin, keskittymiseen
ja ajatteluun liittyen, esimerkiksi kirjoittamalla tai musiikkia kuuntelemalla.

3) Minkälaisia ovat personal brainerin asiakkaat?

V: Pääosa asiakkaista on yrityksiä, joilla menee lujaa ja joilla on paljon töitä. Työntekijät ovat siis 
hyvin kuormittuneita. Firmat haluavat panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Tämä auttaa 
pitämään myös yrityksen kasassa, kun työntekijät voivat hyvin.

4) Mikä tauoissa yleensä mättää?
V: Niitä ei muisteta tai haluta pitää tai tauko pidetään näennäisesti eikä irrottauduta työstä. Tauon 
aikana pitää ajatella jotain ihan muuta kuin työtä, jotta siitä saisi hyödyn irti.

5) Minkälaisia erilaisia taukoja tulisi olla?

Tauon tulisi olla tekemisen vastakohta, eli jos teet työtä muiden kanssa, vetäytyminen yksin voisi olla 
hyvä taukoidea ja päinvastoin. Jos tekemisesi on kovin aktiivista, voit viettää tauon passiivisesti, 
tekemättä mitään. Yleensä tauoilla kannattaa tehdä ja ajatella jotain ihan muuta kuin työtä.
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JATKUU 
Osio 2: Toimiva tauko, Reidar Wasenius (kesto 26:50 – 39:57)

6) Miksi erilaisia taukoja kannattaa kokeilla?
V: Jokainen ihminen ja kaikki tekeminen vaatii erilaisia taukoja, siksi jokaisen kannattaa kokeilla erilaisia 
taukoja. Vain niin voi löytää ne tauot, jotka sopivat juuri itselle erilaisissa tilanteissa. taukoja voi viettää 
yksin, porukassa, ulkona, liikkuen jne. Näin kokeilemalla ja yhdessä kokemalla voi kehittää 
itsetuntemustaan.

7) Mitä Breaks Finland tekee?
V: Yritys haluaa tarjota asiakkaille maailman parhaita taukoja. Se tarjoaa myös HaaSia eli Happiness as a 
Service. Suomalainen onnellisuus on tunnettu käsite maailmalla, ja sitä halutaan nyt myös viedä muualle
maailmaan. 

8) Minkälaisia työntekijöitä yrityksessä työskentelee?
Yrityksen työtekijät ovat taukojen ohjaajia sekä neuvonantajia ja enkelisijoittajia, jotka ohjaavat 
yrityksen kehitystyötä.

9) Miten Reidar päätyi Breaks Finlandiin töihin?
V: Hän työskenteli aluksi firmassa neuvonantajana sen jälkeen, kun tapasi yrityksen toimitusjohtajan 
lounaalla ja he löysivät yhteyden. Vuodesta 2020 asti hän on tehnyt siellä hommia täysipäiväisesti. 
Reidarin mukaan verkostoituminen on tärkeää, sillä sen avulla löytää uusia mahdollisuuksia 
työelämässä. Myös avoimuus uusille asioille on tärkeää.

10) Minkälainen on suomalainen työkulttuuri Reidarin mukaan?
V: Suomalaisen työelämän arvoihin kuuluvat tasavertaisuus ja toisen kunnioitus. Meillä on lupa pitää 
breikkejä ja myös huolta omasta vapaa-ajasta sekä jaksamisestaan.
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