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Näkymä kahteen hyvin erikoiseen 
koulutukseen avaa Lauri Heikkilän artik-
kelissa aikatilojen merkitystä esimerkiksi 
työpaikoilla. Tuijotammeko lopputulosta 
vai prosessia määrittelee paljossa 
kokemuksemme laadun. Performanssi ja 
phronensis, arkipäivän tila esitystapana, 
s. 26. 

Kiusaaminen on jotain aivan muuta, 
kuin mitä siitä yleensä uskotaan. 
Marja- Leena Savimäki avaa kiusaamisen  
taustoja, ja kertoo, mitä kiusaamiselle 
voi tehdä. Kiusaaminen, s. 44. 
 
Anu Laitinen kuvaa kirjoituksessaan 
NLP-polkunsa vaiheita innostumisineen 
ja pettymyksineen. Jos NLP ei teekään 
ketään yli-ihmiseksi, niin ehkä se kuiten-
kin on monessa kohtaa avuksi ihmisiksi 
olemisessa. NLP-matkani. Sinne ja takai-
sin, Anu Laitinen, s. 52 

NLP JA IHMISYYS 
Mieli-lehdessä pohditaan ihmisyyttä ja 
sen erityispiirteitä.  
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Kärsin jokin aika sitten pienistä univai-
keuksista. Ei ollut aivan helppo nukahtaa, 
ja herääminenkin tapahtui ennen kuin olin 
ehtinyt virkistyä.

Kaivoin esiin vanhan suosikkiäänitteeni, 
Tom Condonin ja Carol Ericksonin Deep 
sleep, sweet dreams -rentoutusnauhan. Tai 
eihän se mikään nauha enää ole. Aikanaan 
itse ostin sen verkon yli CD-levynä, mutta 
nykyisin se on esimerkiksi Apple Musicin 
valikoimassa, joten sitä voi kuunnella 
vaatimattomalla kuukausimaksulla hyvin 
helposti, jos on palvelun asiakas.

Äänitteestä oli minulle paljon apua mel-
kein 15 vuotta sitten, kun olin jotenkin 
saanut unirytmini kokonaan sekaisin. Nyt 
huomaan sen jälleen auttavan nopeasti 
ja tehokkaasti. Esimerkiksi tänä aamuna, 
kun olen kuunnellut äänitettä satunnaisesti 
noin kahden viikon aikana, koin herääväni 
todella hyvin nukkuneena, ja miellyttävästi 
virkistyneenä.

Erityisesti Carol Erickson on minusta 
loistava tässä jo vuonna 1989 tehdyssä 
äänitteessä. Hänhän on ehkä-joku-jo-ar-
vaakin-kenen sukulainen. Kyllä, hän on 
nimenomaan Milton Ericksonin vanhin ty-
tär. Minusta on hauska ajatella, että hänen 
puhetavassaan kuulemme sisäistyneenä 
sekä ne vaikutteet, joita hänen isänsä on 
hänelle antanut, ja toisaalta hänen oman, 
pitkän kokemuksensa vaikutuksen.

Rakastan Carol Ericksonin ääntä, hänen 
tapaansa puhua lempeästi, ja kaikella 

ihmisyyden arvokkuutta ja erityislaatui-
suutta korostavalla tavalla. Jos haluat 
kehittyä suggestioiden antajana, kuuntele, 
miten Carol Erickson rytmittää puheensa, 
minkälaisia sanavalintoja hän tekee, mil-
laisia asioita hän nostaa esille puheessaan. 
Uskoin osaavani kaikki Carolin vuoro-
sanat ulkoa, mutta kun kelasin äänitettä 
löytääkseni muutamia sanoja esimerkiksi, 
huomasin, etten muistanut paljoakaan.

Lainaan hieman, ja käännän ne samalla 
suomeksi, yrittäen säilyttää ajatuksen ja 
rytmin. Kuvittele tähän lisäksi Carolin 
viisas, unenomainen ääni, joka rytmittyy 
hitaasti ja venyttää ratkaisevia sanoja.

- ”Kyllä sinä voit nähdä päiväunia yöllä, 
silmät auki, silmät kiinni, ja huomiosi ase-
moituu, mielesi keskelle.”

- ”Sitten ajatuksesi alkavat, hitaasti mat-
kustaa, toista raidetta pitkin, toisella liik-
kumisen muodolla, toisenlaisella olemisen 
tavalla.”

Ja hetkeä myöhemmin Tom ja Carol pu-
huvat osin päällekkäin, jolloin tietoinen 
mieli ei enää kykene seuraamaan kaikkea 
puhuttua. Carol kuvailee uimarantanäky-
mää:

- ”Olit ehkä yksin, ehkä olit jonkun toisen 
kanssa. Ehkä keräsit värikkäitä simpukoi-
ta.”

- ”Ehkä kävit uimassa, tai leikit muiden kans-
sa. Ja olet hyvin väsynyt, hyvällä tavalla.”

Miksi toistan näitä, itselleni rakkaiksi 
käyneitä aanoja? Siksi, että minusta niis-
sä - ainakin jos Carol lausuu ne - kiteytyy 
jonkinlainen ihmisyyden rauhoittava pe-
ruskokemus.

Samalla tavalla kuin eläimet olettaakseni 
keskittyvät aistimaan ympäristöään, me ih-
miset voimme huomata, miten puissa laula-
vat linnut, kukkien tuoksu, tai aaltojen ko-
hina - tai mitä ikinä ympärillämme nyt on-
kin - muodostaa meille sellaisia kokemuk-
sia, joita voisi ajatella jonkinlaiseksi ihmi-
syyden peruskokemukseksi, joka yhdistää 
kaikkia ihmisiä. Nyt istun junassa ja näen 
ikkunasta puiden latvoja, kun ne vilistävät 
ohitse. Kokemus, jonka jokainen tunnistaa.

Kun eksymme järkeilyidemme tai murehti-
misiemme sokkeloihin, helposti unohtuu, 
että tämä ihmisyyden peruskokemus, rau-
hoittava ja myönteinen sellainen, on koko 
ajan ulottuvillamme. Se vain on niin itses-
täänselvä, niin lapsenomainen, niin tuttu, 
ettemme aina huomaa sitä. Tai ehkä emme 
tule ajatelleeksi, että keskittymällä näihin 
peruskokemuksiin, voimme nostaa itsem-
me jos jonkinlaisista ajatusten hetteiköistä.

Jatkan päiväunelmoimista kirjaamalla tä-
hän vielä muutamia välittömiä havaintoja 
ihmisenä olemisesta.

- Päivä on pilvinen, puissa on syksyn värit. 
Miellyttävä raukeus tuntuu poskissani.
- Joku on lukenut lehteä, ja jättänyt sen 
viereiselle penkille.
- Ihmiset istuvat hiljaa, kukin vajonneina 
omiin ajatuksiinsa. Jostakin kuuluu hiljais-
ta puheensorinaa.
- Juna keinuu pehmeästi, kohta olen perillä.

Jonni Roos

Ihmisyyden
 peruskokemuksia
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Löysin ihanan helmen! Siis webinaarin in-
ternetistä. Syksyyn on minulle ankkuroitu-
nut innostava uteliaisuus oppia uutta. Nyt 
löysin uusia tehokkaita oppimistapoja, 
joissa oli myös jotain tuttua…NLP-työvä-
lineitä! 

Videolla muisti-oppimismestari Jim Kwik 
kertoo uskomuksistaan ja tekniikoistaan. 
Hän päihitti oppimisvaikeutensa ja ai-
vovaurionsa ja opettaa nyt tekniikoitaan 
johtajille, presidenteille, näyttelijöille ja 
Dalai Lamalle. Haastattelijana on Tom 
Bilyeu, joka kutsuu vieraakseen henkilöitä, 
joiden perususkomukset ja kova työnteko 
ovat saaneet voittamaan vaikeudet ja on-
nistumaan. On ollut kiinnostavaa huoma-
ta, että vieraiden maailmankuvista löytyy 
paljon NLP-perusoletuksia: useat ovat 
havainneet ja kertovat, että esimerkiksi 
huipputaitoa voidaan mallittaa ja opettaa 
muille ihmisille, ihmisestä löytyy itsestään 
voimavaroja muutokseen ja ”epäonnistu-
miset” ovat hyvää palautetta hyödynnet-
täväksi. 

1. Varmistan, että uskon voivani 
oppia ja otan mallia muilta

Jimin mukaan kenestä tahansa tulee hyvä 
oppija. Nerous jättää jälkiä, joita muut 
voivat tutkia ja ottaa itselleen käyttöön. 
(Kuulostaa mallittamiselta.) Hän on mal-
littanut sitä, miten nopeat oppijat järjestä-
vät ympäristönsä ja milloin ja miten he 

NLP-taidot ovat myös tehokkaan oppimisen perustaitoja,
sanoo muisti-oppimismestari Jim Kwikiä ja hänen ajatteluaan 

mallittanut Ivi Maunuksela-Malinen. Tiesitkö muuten, että
käytät parhaillasi supervaltaa lukemalla tätä artikkelia?

opiskelevat. Mitä he arvostavat ja mihin 
he uskovat, ja mitä he sanovat itsestään? 
(Kuulostaa loogisilta tasoilta.) 

2. Päätän, millainen oppija 
haluan olla

Jim itse on tehnyt suuren identiteettitason 
muutoksen ”rikkinäisten aivojen pojasta” 
nopeaksi oppijaksi ja opettajaksi. Hänellä 
oli myös helpon ja mukavan kuuloinen 
identiteettitason ”minä olen ”-harjoitus. 
Hän pyytää osallistujia sanomaan paril-
leen vuorotellen, kolmen minuutin ajan: 
minä olen…ja täydentävän, mitä mieleen 
tulee. Parin kierroksen jälkeen helpot 
vastaukset on käytetty. Sen jälkeen tulee 
usein mielenkiintoisia oivalluksia ja uusia 
ajatuksia esille.

3. Tarkistan, 
miten paljon arvostan oppimista

Oppimiseen vaikuttaa paljon se, miten sitä 
arvostaa. Jimin mielestä tieto on valtaa ja 
lukeminen on supervalta - tai supersanka-
rin supervoima. Ajattele, joku pistää vuo-
sikymmenien tietonsa ja kokemuksensa 
kirjaan, mistä minä saan ne muutamassa 
päivässä itselleni. 

4. Ohjelmoin aivoni sisäisellä pu-
heella

Aivoja voi ohjelmoida sisäisellä puheella. 
Jos sanon itselleni, etten muista nimiä, en 
niitä muistakaan, koska juuri ohjelmoin 
oman supertietokoneeni olemaan muista-
matta. Muistan paremmin, kun sanon it-
selleni, että oma nimi on ihmiselle kaunein 
sana maailmassa ja kun muistan sen, voin 
yllättää toisen iloisesti. 

5. Harjoittelen sinnikkäästi

Aivot ovat kuin lihas, joka kehittyy ja py-
syy kunnossa vain ahkeralla ja monipuoli-
sella käytöllä. Vaikka Jim Kwikillä on pal-
jon mielikuvaharjoituksiin, ankkurointiin 
ja muihin tuttuihin työvälineisiin liittyviä 
tekniikoita, hän sanoo, että harjoittelua ei 
korvaa mitään. Harjoitus tekee mestarin ja 
mestari harjoittelee aina.
Lisää kiinnostavia vinkkejä on englanninkielisessä You-
tube -videossa: Jim Kwik on How to Unlock Genius 
and Uncover Your Superpower | Impact Theory.

VIISI KEINOA 
oppimistehokkuuden 

kasvattamiseksi

“NLP- 
taidot ovat myös 
tehokkaan oppi-

misen perus- 
taitoja”
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”Olen innostunut oppija 
ja tutkimusmatkailija, 
joka haluaa tietää koko 
ajan lisää ja innostuu 
helposti uusista kehittä-
misideoista. Voisin istua 
kaikki päivät koneen 
ääressä netin aarteita 
tutkimassa tai sohvan 
kulmassa kirja kädessä. 
Työnteko, hevoshulluus, 
jooga-pilates sekä ihana 
perhe, suku ja ystävät 
onneksi vähän 
rajoittavat tätä.”

Makke Leppänen, 
Niko Leppänen: 
ITSELUOTTAMUS 
(Viisas Elämä)

Kirja on selkeä ja hel-
posti luettava 201-
sivuinen paketti itse-
luottamuksesta.  Kirjan
suuri oivallus on se, et-
tä on olemassa kahden-
laista itseluottamus- 
ta: luontaista ja ulkois- 
tettua. Luontaisella it- 
seluottamuksella viita-
taan siihen perusti-
laamme, josta käsin 
lapsina teemme asioita 
ja opimme uutta lähes 
rajattomasti itseemme 
uskoen ja luottaen. 
Ulkoistetulla itseluottamuksella taas kuva-
taan sitä, miten meillä on tapana alkaa aikui-
seksi kasvaessamme ulkoistaa itseluottamus-
tamme erilaisiin ulkoisiin tekijöihin, kuten 
muiden ihmisten mielipiteisiin ja palauttee-
seen tai onnistumisiin ja epäonnistumisiin. 

Omaa ajattelua kannattaa havaita, sillä 
liika ajattelu voi suotta kaventaa näkö-
kenttää heikentäen samalla hahmotusky-
kyä.  Ajatukset luovat maailmamme ja 
kokemuksemme. Tärkeää on tunnistaa 
ja tiedostaa oman ajattelun luonteita ja 
laatuja. Näin oppii näkemään ajattelun ja 
mielentilojen välisen yhteyden: miten pal-

Työyhteisökouluttaja Terhi Mäkiniemi on ollut lukutuulella. 
Makke ja Niko Leppäsen ”Itseluottamus”-kirjan lisäksi Mäkiniemi tutustui 

Maaretta Tukiaisen Hyvän mielen vuosi -kirjaan. Leppästen kirjan parhaan annin 
Terhi tiivisti Mielikirja-arvioon tälle sivulle, Hyvän mielen vuodesta 

luet lisää artikkelista sivuilta 18-20.

Mielikirja

jon tietty ajattelutapa värittää kokemusta-
ni ja aktivoi tiettyjä tunteita?

Itseluottamuksen puute on seurausta sen 
ulkoistamisesta. Itseluottamus ei tarkoita 
sitä, etteikö koskaan tuntisi oloaan epä-
varmaksi tai ettei koskaan jännittäisi.

- Itseluottamus on kuin psykologinen immu- 
niteetti. Se auttaa henkisissä epätasapaino- 
tiloissa. Mitä korkeampi itseluottamus on, 
sitä vähemmän erilaiset häiriötekijät, kuten 
epäonnistumiset, vastoinkäymiset, virheet 
ja huonot suoritukset vaikuttavat henki-
seen hyvinvointiin, Niko Leppänen summaa. 

Vahva itseluottamus = vahva im-
muniteetti, joka suojelee ajatuspö-
pöiltä. Ajatuspöpöt ovat blokkeja, 
joita syntyy silloin tällöin estäen 
kyvyn nollata epäonnistumiset ja 
pettymykset. 

”Ajattelumme virtaa koko ajan ja 
mielemme tuottaa uusia ajatuksia 
jatkuvalla syötöllä. Yritys hallita 
tai muuttaa ajattelua on kuin me-
nisi seisomaan keskelle kuohuvaa 
jokea yrittäen pysäyttää virtausta 
tai muuttaa sen suuntaa lapiolla.” 
Ote: Itseluottamus kuntoon -kir-
jasta

 Lapsena meillä on olemassa lähes 
rajaton itseluottamus, koska em-
me ole vielä oppineet epäilemään 
itseämme ja kykyjämme. Tämä 

tekee uuden oppimisesta nopeaa ja vaiva-
tonta. Lapsina olimme valmiita jatkamaan 
uusien taitojen opettelua vastoinkäymisistä 
ja epäonnistumista huolimatta. Aikuisena 
tätä tapahtuu kuitenkin harvemmin, min-
kä vuoksi uuden oppiminen saattaa tuntua 
haastavalta.
 
-Miten elämäsi olisi erilaista, jos tekisit 
asioita lapsenomaisesta rajattomasta itse-
luottamuksesta käsin? Mihin uusiin mah-
dollisuuksiin olisit nyt valmis tarttumaan?, 
Leppänen haastaa kysymään. 

Tutustu kirjoittajaan:
 

kuka meille kirjoitti 
oppimisesta?

Nimeni on Ivi Maunuksela-Malinen (virallisesti Päivi) ja olen NLP-yhdistyksen 
hallituksen uusi NLP-iltavastaava. Päätyöltäni olen asiakaspalvelun vetäjä ja ke-
hittäjä sekä vuorovaikutuskouluttaja. NLP-koulutusta olen saanut Suomen lisäksi 
Robert Diltsin & kumppanien opissa NLP:n syntysijoilla Santa Cruzissa. Siksi 
tutkintotodistuksessani on hieman kotimaassa jaettavista poikkeava nimike: 
NLP Trainer and Consultant. Käyn kansainvälisten kouluttajien opissa aina, kun 
pääsen (mm. Tony Robbins, Richard Bolstad, Stephen Gilligan,) ja viihdyn myös 
webinaareissa. NLP Trainer -koulutusmatkalle kuuluvat apuopettajuudet ovat 
olleet myös erittäin avartavia ja opettavia - ja onneksi syksyllä alkaa taas uusi.” 

Oivaltamaan Oy  
Aidosti, innostaen ja läsnäollen.                      

Oivaltamaan Oy
Jaana Hautala 

Yritys- ja mentaalivalmentaja 
NLP Trainer ja tietokirjailija 

jaana.hautala@oivaltamaan.fi 
050 34 06 288 

www. oivaltamaan.fi

NLP Practitioner -arkikoulutus, Hki/Lauttasaari 2018 (16 pv) 
“Jos emme löydä tyyneyttä itsestämme, sitä on turha etsiä muualta!“ 
Kenneth Pratt                                            
Aika: 2018: 29.-31.1. (ma-ke), 22.-23.2. (to-pe), 19.-20.3. (ma-ti), 16.-17.4. (ma-ti), 7.-8.5. (ma-ti),
28.-29.5. (ma-ti), 14.-16.6. (to-la)                                                                                                                                                                                                            
Paikka: Lounaisväylä 8, Helsinki                                                                                                                                                                                    
Hinta: 1250 €  (+ 24 % alv)  (hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä)
 

NLP for Sports, Espoo 2017 (2 pv)                                                                                                                                        
NLP for Sports mentaalikoulutusviikonloppu on suunnattu valmentajille, Personal Trainereille, liikunnan
ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Koulutusviikonlopusta saat kattavan työkalupakin
mentaalivalmennusvälineitä sekä tietoisen läsnäolon ja rentoutuksen harjoitustekniikoita. 
Aika: 9.-10.12.
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                                                                         
Hinta: 290 € 

NLP Master Practitioner – koulutus, Espoo 2018 (16 pv) 
“Ihminen ei löydä uusia valtameriä, ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistä”
Andre Gide                                                                          
Aika: 26.-28.1. (pe-su), 17.-18.2. (la-su), 3.-4.3. (la-su), 17.-18.3. (la-su), 7.-8.4. (la-su),
21.-22.4. (la-su ) ja 4.-6.5. (pe-su)                   
Paikka: Peilikuja 7, Espoo                                                                                                                                                                           
Hinta: 1250 € (+24 % alv ) (hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä)
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Urheilu- 
valmennusta

NLP- 
LINSSIEN 

LÄPI

Oli vuosi 2008 kun istuin kotona nojatuo-
lissa, kädessäni NLP Mielikirja. Luvussa, 
jossa käsitellään mielle-editointia, tein 
sarjan oivalluksia ja takautumia omaan 
ampumahiihto-uraani, joka päättyi kuu-
denteen suomenmestaruuteen 2000–luvun 
alussa. Huomasin, että olin jo käyttänyt 
NLP-tekniikoita urheilu-urallani ja toi-
saalta osasin yhdistää parhaat onnistumi-
sen kokemukset toisiinsa. Niillä kerroilla, 
kun ammuntasuoritus onnistui parhaiten, 
olin käyttänyt mielikuvaharjoittelua val-
mistautumisharjoituksena.

Lisäksi huomasin, että onnistuin useimmin 
niissä kilpailuissa, joissa myös kilpailua 
edeltävä mielikuvatreeni onnistui parhai-
ten. Kiinnostuin entistä enemmän NLP:stä 
ja siitä alkoi oma polkuni, joka on joh-
tanut muun muassa NLP-kouluttajaksi 
ja mentaalivalmentajaksi. Psykologista 
lisäoppia olen hakenut hyväksymis- ja 
omistautumisterapian, kognitiivisen lyhyt-
psykoterapian sekä urheilupsykologian 
opinnoista.

Ilmeisen hyvin opit ovat menneet perille, 
sillä olen saanut valmentaa urheilijoita jo 
kahdessakymmenessä eri lajissa. Lajikirjo 

on laaja ja mukana on esimerkiksi esterat-
sastus, discotanssi, rata-autoilu, triathlon, 
jääkiekko, jalkapallo, ampumahiihto, tri-
athlon, biljardi, racketlon ja monia muita.

Myös oikeat mentaaliset menetelmät ovat 
löytäneet paikkansa ja tätä kirjoittaessa 
saankin iloita edellisen viikonlopun onnis-
tumisista. Yksi mentaalivalmennettavani 
voitti Euroopan mestaruuden ja toinen 
teki lajissaan suomenennätyksen.

Isona ajatuksena matkan varrella on kul-
kenut kysymys: miten taitaa urheilijoiden 
mentaalivalmennus niin, että se ei painotu 
liikaa suorituskyvyn valmentamiseen, vaan 
valmentautumisessa kulkisivat mukana ih-
misyyden kaikki puolet? Ajattelu, tunteet, 
identiteetti, käyttäytyminen, uskomukset, 
arvot, unelmat, keho-mieli -balanssi.

Ajattelen niin, että kokonaisvaltaisesti hy-
vinvoiva urheilija on menestyvä urheilija. 
Kun työskennellään kaikkien ihmisyyden 
puolien kanssa, on todennäköisempää, 
että harjoittelu tuottaa iloa, urheilijan mo-
tivaatio ja itseluottamus pysyy korkealla 
ja urheilija sekä menestyy, että kasvaa 
ihmisenä.

Mentaalivalmennukseni urheilijoille kul-
minoituu kahteen osa-alueeseen. Näistä 
ensimmäinen on se, että kuinka saada 
huippusuoritus esille silloin, kun sitä kai-
kista eniten tarvitaan.

Toinen osa-alueista on laajempi ja se 
vastaa kysymykseen: kuinka edistän men-
taalivalmennuksella urheilijan psyykkistä 

terveyttä ja psykologista joustavuutta?
Molemmat kysymykset osaltaan myös jä-
sentävät työkalupakin laajuutta ja rajaavat 
taitoharjoitteiden valikoimaa. Välillä työs-

kennellään hyvin kontekstisidonnaisesti 
ja välillä hyvin laaja-alaisesti. Konteksti-
sidonnaisiin tilanteisiin esimerkiksi mieli-
kuvaharjoittelu ja voimavara-ankkurointi 
on erittäin toimiva työkalu, kun taas ko-
konaisvaltaisemmasta perspektiivistä esi-
merkiksi arvotyöskentely on osoittautunut 
lähes välttämättömäksi. Jos ei tiedä, mitä 
merkityksellistä urheileminen palvelee, vä-
syy ja palaa loppuun nopeasti.

Työskentelyotteeni on hyvin psyko-edu-
katiivinen. Pyrin valmennuksessa siihen, 
että urheilija ei pelkästään ymmärrä, vaan 
ottaa vastuuta ja oppii itse mentaalisen tai-
toharjoittelun.

Perustelen, mihin menetelmät perustuvat ja 
kerron kuinka se, mikä toimii, todella toi-
mii. Urheilijat ovat kunnianhimoisia ja ha-
luavat kokea, että myös valmentaja laittaa 

”…kuinka saada huippusuoritus esille 
silloin, kun sitä kaikista eniten 

tarvitaan?”

”… kuinka edistän
mentaali- 

valmennuksella
urheilijan psyykkistä 

terveyttä ja
psykologista 

joustavuutta?””Jos ei tiedä, mitä
merkityksellistä 

urheileminen palvelee, 
väsyy ja palaa

loppuun nopeasti.”

”Välillä työskennellään hyvin kontekstisidonnaisesti ja välillä 
hyvin laaja-alaisesti. Kontekstisidonnaisiin tilanteisiin esimerkiksi 
mielikuvaharjoittelu ja voimavara-ankkurointi on erittäin toimiva 

työkalu, kun taas kokonaisvaltaisemmasta perspektiivistä esimerkiksi 
arvotyöskentely on osoittautunut lähes välttämättömäksi.”
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nlp suomessa | arja parpala ja juha asunmaa

itsensä likoon niin tiedollisesti kuin 
taidollisesti. Olen itse kokeillut lähes 
kaikkia urheilulajeja itse ja jatkan 
edelleen kilpakuntoilijana triathlo-
nissa, jossa olen läpäissyt mm. kaksi 
Ironman -täysimatkaa.

Minulle tärkeintä on kuitenkin olla 
kaiken tiedon, taidon ja kokemuk-
sen takana aito ihminen. Ihminen, 
johon voi luottaa ja jonka kanssa voi 
turvallisesti jakaa onnistumiset sekä 
myös pettymykset.

Yksi missioni on lisätä mentaalival-
mennuksen tietoisuutta, hyötyjä ja 
mahdollisuuksia niin urheilijoiden 
kuin lottokansalaistenkin keskuu-
dessa. On hupaisaa, jopa surullista 
että vieläkin kuulen ammatikseen 
toimivien lajivalmentajien sanovan, 
että ”mentaalivalmennusta ei tarvi-
ta”. Heille on ilmeisesti unohtunut 
kertoa, että valmennusta ei ole ilman 
mentaalista valmennusta. Kaikki 
ne valinnat, jotka valmentaja tekee 
tai jättää tekemättä, vaikuttavat 
urheilijoihin jollakin tavalla. Toinen 
epäkohta mielestäni on, että usein 
valmennuksessa jumitutaan tappion 
analysoimiseen, kun olisi hyödylli-
sempää tietää syyt voittamiseen. 

Lasse Seppänen

Kirjoittaja on fysiikka- ja 
mentaalivalmentaja sekä osakas ja 
kouluttaja True Hearts Oy:ssä.

  “Miten taitaa 
urheilijoiden mentaali-
valmennus niin, että se 

ei painotu liikaa 
suorituskyvyn

valmentamiseen, vaan 
valmentautumisessa

kulkisivat mukana
ihmisyyden kaikki

puolet?”

Aistikas Arja Parpala ja Juhliva Juha Asunmaa muistelevat, 
miten NLP saapui Suomeen Barbara Waggonerin matkassa 1990-luvulla. Myöhemmin 
he etsintäkuuluttavat Waggonerin koulutuksessa käyneitä vuoden lopun Reunioniin. 

Nappaa maistiainen tiedon salaisuudesta tästä ja jää kanssamme odottamaan 
Waggoner-tapaamisen kuulumisia MIELI-kanavilla lehdessä ja blogissa nlpyhdistys.fi.

JA TIEDON SALAISUUS

Kuva: Lasse Seppänen



”Elämä laajenee tai 
kutistuu oman 

rohkeutemme mukaan.”
– Anaïs Nin   .
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Muistatko? Hetket jotka muuttivat elämä-
si. Hiirenhiljaisessa salissa kuuluu Barbara 
Waggonerin lämmin ja pehmeä ääni. Olosi 
on rentoutunut ja tunnet kuinka olet täy-
sin siinä hetkessä nauttien hyvästä olosta.  
Ääni kuljettaa sinua syvemmälle koke-
mukseesi ja olosi vahvistuu. Saatat havaita 
myös musiikin, joka soi taustalla ja antaa 
hengitykselle rytmin. Barbaran soljuva ää-
ni ja sanat kokoavat yhteen päivän aikana 
opitun, joka painuu muistiin vaivatta. Kun 
lempeä ääni hiljenee, huomaat, kuinka ren-
toutunut ja energinen olet – niin moni asia 
on kehystynyt päivän aikana uudelleen 
– olet täynnä hyvää oloa ja iloa, uuden hy-
vinvoinnin oloa. 
 
Barbara Waggoneria kutsutaan suoma-
laisen NLP:n kantaäidiksi. Waggoner tuli 
Suomeen Raija ja Auvo Marckworthin 
kutsumana kouluttamaan heidän kieli-
koulunsa opettajia. Pian alkoivat myös 
avoimet koulutukset ja NLP alkoi laajeta 
ja levittäytyä Suomessa. Barbara koulutti 
Suomessa 80-luvun lopusta 2000-luvun al-
kuun suuren määrän pitkiä NLP-koulutuk-
sia. Voidaankin sanoa, että Barbara Wag-
goner on henkilö, joka on tuonut NLP:n 
Suomeen. Barbara itse opiskeli NLP:n pe-
rustajien John Grinderin ja Richard Band-

lerin johdolla ja pystyi siksi tuomaan meille 
parhaat palat kummankin ajattelusta.
 
Helsingin seudun kesäyliopistossa aurinko 
paistaa ikkunoista jumppasaliin. Olemme 
kaikki hiukan jännittyneitä, koska Barba-
ra on juuri kertonut, että tulemme kokoa-
maan NLP Practitioner -koulutuksen aika-
na Aivojen käyttöoppaan! Mitä ihmettä? 
Me teemme yhdessä kirjan? 
 
Barbara Waggoner on innostava ja moni-
puolinen opettaja – elämäni paras. Vasta 
vuosien jälkeen ymmärsin, miten taitavasti 
hän hyödynsi Howard Gardnerin kehittä-
mää seitsemän älykkyyden teoriaa opetuk-
sessaan. Teimme tarinoita, runoja, lauluja 
ja näytelmiä. Ylitimme itsemme. Astuim-
me johonkin, jota emme olleet tienneet 
olevan. Uuteen tapaan kokeilla ja kokea. 
Muutokseen ja kykyyn vaikuttaa itseensä 
ja toisiin. Uuteen maailmaan ja maailman 
kuvaan.

Monta asiaa muuttui koulutuksen edetes-
sä. Innostuimme, kun aloimme ymmärtää, 
kuinka hän käytti kielimalleja opettaes-
saan meitä ja ohjatessaan harjoituksia. Kä-
sityksemme vuorovaikutuksesta muuttui, 
kun tajusimme, kuinka tarkasti hän kykeni 

ETSINTÄKUULUTUS JA 
ILMOITUS SINULLE, 
BARBARA WAGGONERIN
KOULUTUKSESSA KÄYNYT

BARBARA WAGGONER
NLP REUNION 2017
Lauantai 18.11.2017, 
Kulosaaren kartano, Helsinki

Tervetuloa Barbara Waggonerin 
NLP-koulutuksiin osallistuneiden 
juhlatapahtumaan! 

NLP Reunion 2017 lauantaina 
18.11.2017 klo 14.00 – 22.00 
upeassa Kulosaaren kartanossa, 
Helsingissä. Voit tulla myös asiasta
kiinnostuneen avecin kanssa.

Päivä alkaa rennolla, NLP-toimin-
nallisella ohjelmalla ja jatkuu iltaan 
juhlapäivällisen ja asiaankuuluvan 
juhlimisen merkeissä. Tapaat van-
hoja ja uusia NLP-tuttuja ja voit 
muistella NLP:n karttaa ja maastoa. 

Illalliskortin hinta on 49 €, joka 
sisältää juhlapäivällisen juomineen 
sekä NLP-toiminnallisen ohjelman 
lisukkeineen. 

On mahdollista, että ilmoittaudut 
tapahtumaan heti tai viimeistään 
1.11.2017 osoitteessa: 
http://bit.ly/NLPReunion2017 

Kun lähetät nimesi, sähköposti-
osoitteesi ja kerrot, millä Barbaran 
koulutuksissa olet opiskellut, lähe-
tämme sinulle tarkempaa tietoa 
tapahtumasta ja olet mukana 
mielestämme vuoden parhaassa 
NLP Reunionissa! Tapahtuman 
kuulumisia ja antia tarjoillaan kaikille 
MIELI-lehdessä ja –blogissa.

Terveisin
NLP Reunion 2017 -suunnitteluryhmä

Leikkisä Lea, Juhliva Juha, Surpri-
sing Sirpa, Makoisa Marja, Peesaava 
Pasi, ja Aistikas Arja

havainnoimaan meitä. Hän opetti meitä 
monella tasolla yhtä aikaa ja hyödynsi 
sekä tietoista että ei-tietoista mieltämme 
auttaakseen meitä oppimaan – ei tiedon 
kautta, vaan tunteiden ja kokemuksien 
kautta synnyttäen.

Sydän pamppaillen astelemme tuttuun 
jumppasaliin. On Practitioner-koulutuksen 
koepäivä. Meille oli kerrottu, että työs-
kentelemme koko päivän neljän hengen 
ryhmissä ja soveltaen NLP:tä. Yksi toimii 
ohjaajana, yksi ohjattavana. Kolmas ryh-
män jäsen tarkkailee ohjaajan toimintaa ja 
neljäs pitää huolta, että ohjattava pysyisi 
koko ajan voimavaraisessa tilassa. Roolit 
vaihtuvat päivän aikana ja jokaisen oh-
jauksen jälkeen käymme yhteisen palau-
tekeskustelun. Päivän päättyessä olemme 
kaikki oppineet paljon – itsestämme, toi-
sistamme – vaikuttamisesta. Kuinka hie-
noa onkaan olla yhteydessä omaan itseen-
sä ja toisiin. Asia, josta riittää nautittavaa 
koko elämäksi. 

Kirjoittajat:  
Aistikas Arja Parpala ja 
Juhliva Juha Asunmaa
Kuvat: Juha Asunmaa

Ajatelmia ihmisyydestä 
ja rakkaudesta
Ihmisyys on olemista ihmisen tai 
ihmisten kanssa. 
 
Oleminen itsen ja muiden kanssa 
on inhimillistä. 

Inhimillisyys on sitä, mitä ihminen 
on luonnostaan – ajatuksensa ja 
tekonsa syntymästä kuolemaan. 

Minun kartallani ihmisyyteen 
kuuluu paljon eläimellistä 
tekemistä ja eläimellisiä ominai- 
suuksia. Rakkautta maailmassani 
ihminen kokee ja sanoittaa 
ainutlaatuisesti. Minulle juuri
tapamme rakastaa ja näyttää
rakkaus tekee meistä ihmisiä. 

Mitä rakkaus on?

Rakastuminen on kemiaa.
Rakkaus on tekoja.
Rakastaminen on tahdon asia. 

Rakastetaan, ollaan ihmisiä. 

Ihmisyydestä ja rakkaudesta ajatteli
Tarja Törmänen
Suomen NLP-yhdistyksen 
puheenjohtaja
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oma mieli | marika rosenborg

Antaisitko 
ITSESI KASVAA 
potentiaalisi kokoiseksi?

” Voi olla haastavaa myöntää itselleen olevansa

se henkilö,  joka sabotoi omia ihmissuhteitaan.“
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puolet itsessään. Erityisherkät ihmiset 
voivat sulkeutua omaan luolaansa vain sen 
vuoksi, että ovat satuttaneet itsensä niin 
monesti ihmissuhteissa, myös tilanteissa, 

joissa toinen osapuoli ei sitä tarkoittanut. 
Silloin eristäytyminen ei suojaa, vaan estää 
parantavan yhteyden syntymisen.
Voi olla haastavaa myöntää itselleen ole-
vansa se henkilö, joka sabotoi omia ihmis-
suhteitaan. Tämä on ollut vaikeaa myös 
itselleni. Kuitenkin oivallettuani asian, olen 
pystynyt ottamaan uudenlaista vastuuta 
ihmissuhteistani, myös suhteestani omaan 
itseeni. Herkkä ihminen tulkitsee helposti 
toisen ihmisen käytöstä sitä kautta, kuinka 

Nuorena, juuri eronneena naisena loin 
oman vahvistuslauseeni, kirjoitin: ”Ihmi-
nen täydentyy itsensä kautta.” Muutamia 
vuosia kului, kasvoin matkallani, viimein 
vaihdoin pisteen tilalle pilkun ja jatkoin 
lausetta: mutta kasvaa toisen rinnalla.

Kohtaaminen: hetki jossa kaksi tai useam-
paa henkilöä antautuvat näkyviksi toisil-
leen on merkityksellinen kokemus. Se voi 
olla lyhyt tai pitkä, hetki tuntemattoman 
tai tutun kanssa, mutta aito kohtaaminen 
voi tapahtua vain, kun molemmat tulevat 
näkyviin sellaisina, kuin sisimmältään ovat. 
Kohtaamiseen ei mahdu manipulaatiota, 
naamioita tai poissaolevaa mieltä. Aidon 
kohtaamisen äärellä olevat ihmiset tunnis-
tavat tämän hetken merkityksellisyyden ja 
muisto siitä voi pysyä mukana kauan. Kan-
taa vaikeuksissa, antaa uskoa elämään.

Kaikilla ihmisillä on olemassa jokin yk-
sinäisyyden kokemus. Kuluvana vuonna 
yksinäisyys on ollut paljon esillä mediassa. 
Professori, tutkija Juho Saari nimitti yksi-
näisyyden Hesarin haastattelussa yhdeksi 
kansantaudeistamme. Mutta onko meillä 
valta vaikuttaa itse siihen, kuinka yksinäi-
siksi koemme itsemme? 

Tiedetään, että yksinäisyys merkitsee eri 
asioita eri ihmisille. Introvertti vahvistuu 
yksin ollessaan, ekstrovertti ihmisistä, vä-
liin jäävä ambivertti tunnistaa molemmat 

”Olen oppinut 
elämäni varrella kai-
kista kohtaamisista, 

myös niistä kipeistä ja 
ehkä aluksi hämmen-
tävistä, lisää elämäs-
tä, ihmissuhteista ja 

itsestäni.“

Eroasiantuntija ja parisuhdevalmentaja Marika Rosenborg kysyy, 
elätkö itsesi näköistä elämää ja kertoo, mitä tarvitaan aitoon 
kohtaamiseen, mitä sinne ei mahdu ja mistä sellaisen tunnistaa. 
Mukaan mahtuu myös mietteitä yksinäisyydestä ja yksinolosta sekä 
niiden merkityksestä erilaisille ihmisille.

Kirjoittaja Marika Rosenborg on eroasiantuntija ja parisuhdevalmentaja, joka on kiinnostunut ihmisistä, 
muutoksesta, erityisherkkyydestä ja henkisestä kasvusta. Marika on rakkauteen luottava rationalistinen 
idealisti. Teksteissään Marika käsittelee ihmissuhteita, rakkautta, muutos- 
prosesseja, vuorovaikutusta ja tunteita. Lisää tietoa kirjoittajasta ja hänen palveluistaan, mm 
yksityisvastaanotosta, eroseminaareista ja koulutuksista löydät uudenelamanvarit.fi. 
Kurkista myös blogiin suhteellistajasuhteetonta.blogspot.fi 
– ajatuksia parisuhteesta, erosta, muutoksesta ja erityisherkkyydestä. 

olisi itse toiminut tilanteessa. Se, että toinen 
ei näin tee, ei tarkoita sitä, ettei hän välittäi-
si. Hän kokee maailman toisin kuin sinä.

Logoterapiassa kannustetaan ihmistä kas-
vamaan koko potentiaalinsa kokoiseksi, 
se on tilan luomista sille kutsumukselle 
itsessään, joka haluaa tulla esiin. Usein se 
vaatii haitallisten ihmissuhteiden päättä-
mistä, omien elämäntapojen muuttamista 
tai oman arvopohjan kokonaan uudelleen 
inventoimista: Roikunko jossain, joka ei 
palvele minua enää? Olenko oman onneni 
tiellä haitallisten uskomuksieni kanssa? 
Elänkö elämää, jota haluan elää?

Olen oppinut elämäni varrella kaikista 
kohtaamisista, myös niistä kipeistä ja eh-
kä aluksi hämmentävistä, lisää elämästä, 
ihmissuhteista ja itsestäni. Samalla oma 
kutsumukseni tehdä työtä ihmisten kanssa 
ja heidän hyväkseen on vahvistunut.

Siksi kannustan kaikkia ja juuri sinua, tä-
män jutun lukija, oppimaan itsestäsi enem-
män. Se onnistuu, kun suostut vuorovai-
kutukseen. Ystävät ja muut lähimmäiset 
ovat tätä varten, mutta maailma on täynnä 
myös uskomattoman upeita kursseja, kir-
joja, valmentajia, blogeja, tapahtumia, ar-
tikkeleita ja yhteisöjä, joihin tutustumalla 
voit tulla itsellesi läheisemmäksi ja silloin, 
usko pois, sinun on myös helpompi tulla 
läheiseksi muiden kanssa.
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mielikirja | terhi mäkiniemi

Maaretta Tukiainen: Hyvän mielen vuosi - tehtäväkirjani 
Kirjoittaja: Terhi Mäkiniemi | Tehtäväkuvat kirjasta: Copyright Maaretta Tukiainen & PS-kustannus

Tukiaisen kirja sai alkunsa kolmetoista vuotta sitten. 
Silloin julkaistiin harvinainen levy: 

kaksi lasta räppäsi arkisia havaintoja konemusiikin säestyksellä, levy myi 
platinaa ja lapset palkittiin Emma-gaalassa vuoden yllättäjinä. 

Yhdestä levyn kappaleesta tuli Tukiaisen lempikappale.
Sen sanat kuuluvat näin: 

”Tärkeää on pienet, pienen pienet askeleet.

Jos et astu askeltakaan, mitä sinä teet?

Tärkeää on pienet, pienen pienet askeleet.

Ennenkin on isot pienempiä seuranneet.”

Levy oli Ellan ja Aleksin Lenni Lokinpoi-
kanen. 

- Levy onnistui kiteyttämään elämästä jo-
tain olennaista.

Arki on täynnä pieniä askelia. Pienet aske-
leet ovat tärkeitä. Mitä pienet edellä, sitä 
suuret perässä, kertoo Tukiainen.

Pienin askelin tavoitteeseen

Levyn julkaisusta lähtien Tukiainen on 
luottanut pienten askelten voimaan. Pieni 
askel on lyhyt ja tuntuu helpolta. Niitä voi 
ottaa peräkkäin ja huomata, mitä seuraa 
ja näin isotkin asiat tulevat mahdollisiksi, 
joskus suoranaiset ihmeet. Pienet ihmeet 
saavat aikaan suuria muutoksia. Tähän 
ajatukseen kirja kiteytyy. 

Itsetuntemuksen kehittäminen on välittä-
misestä sekä itsestä että muista. Ihminen, 
joka tuntee itsensä ja elää sen mukaan, 
säteilee ympärilleen hyvää. Yhden ihmisen 
hyvinvointi hyödyttää aina toisia. 

-Yllättävän moni kipuilee arjen kanssa. 
Osa puhuu jopa kaaoksesta. Sanoo, että 
arki on sotkua, josta on hankala saada otet- 
ta, viikosta toiseen aikataulut, sähköpostit 
ja erinäiset tekemättömät asiat jauhavat 
jalkoihinsa. ”Mikä avuksi?”, ”Miten voi-
sin saada mieleni järjestykseen?”, kysytään 
minulta usein, tarkentaa Tukiainen.

Järjestä mieli

Helpoin tapa lisätä kotiin järjestystä on 
siivota. Myös mieleen voi soveltaa samaa 
tekniikkaa. Senkin voi siivota. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita ajattelupaastoa, tun-

nedieettiä eikä minkään gurun laatimaa 
henkilökohtaista valmennusohjelmaa. 
Elämäänsä sopivan järjestyksen voi luoda 
itse. Hyvän mielen vuoden avulla voi sii-
vota mielestä turhan pois ja saada arjen 
sujumaan. Kaaoksen kesyttämisen jälkeen 
voi kukoistaa paremmin siinä, mitä tekee, 
nauttia ihmissuhteista, asettaa merkityk-
sellisiä tavoitteita ja ponnistella niiden 
eteen. Näin myös unelmat ja niiden toteut-
taminen mahdollistuvat. Markkinoilla on 
paljon kirjoja, jotka keskittyvät unelmoin-
tiin. Unelmointi on elintärkeä taito ja sillä 
on roolinsa myös tässä kirjassa. 

1 Unelma, 12 kuukautta, 
53 viikkoa
Teoksen rakenne on yksinkertainen: 
1 unelma, 12 kuukautta, 53 viikkoa ja 
240 sivua tehtäviä. Harjoitusten avulla 
käydään läpi unelman toteuttamiseen liit-

tyviä vaiheita, ennakoidaan esteitä sekä 
vahvistetaan voimavaroja ja onnistumisen 
edellytyksiä. Tehtäviä tekemällä oppii it-
sestään uusia puolia, tunnistaa, mikä on 
tärkeää, ja oivaltaa, mistä kenties on aika 
päästää irti.

- Jollei ole tietoinen pään sisällä vallitse-
vasta sotkusta unelman tiellä on vielä liian 
monta estettä, Tukiainen toteaa.
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Unelmointi on  
elintärkeä taito
Unelmointi pitää meidät elos-sa. Tulevan kuvitteleminen on keskeinen elämänhallinnan taito, joka tutkitusti lisää koettua onnellisuutta ja vahvistaa hyvin-voinnin tunnetta. Unelmoides-samme kuvittelemme etukäteen sellaista, mitä ei vielä ole. Suurin osa ihmiskunnan saavutuksista on syntynyt siksi, että joku on kyennyt unelmoimaan jostain uudesta ja saanut sitten toteu-tettua unelmansa. Useimmiten unelmat tarvitsevat toteutuak-seen huolenpitoa, aikaa ja tukea. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin sitoutuminen.

LISTA ASIOISTA, JOISTA UNELMOIN:1.
2.
3.
4.
5.

6. VIIKKO

Mitä tekisit, jos et pelkäisi?

Mitä tekisit, jos sinulla olisi käytössäsi yllin kyllin varallisuutta ja aikaa?

Unelmoiminen ISOIN UNELMANI

2

3

Kolme ideaa, joiden avulla voin toteuttaa unelmani:
1

Ko
lm

e a
sia

a, joiden tekemiseen sitoudun unelmani toteuttamiseksi:
1

2

3

kyvyt, joita minulla on  unelmani toteuttamiseen:

Arvot, joihin unelmani perustuu
1

2
3

LUON 
MIELESSÄNI 
UNELMANI  
TODEKSI

kuukauden teema   Minkä unelman  haluan toteuttaa?
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Hyvän mielen vuosi on Hyvän mielen taidot -kirjan 
(2016) itsenäinen jatko-osa ja tehtäväkirja itsetunte-
muksen kehittämiseen. Se tarjoaa eväitä hyvän mie-
len taitojen harjoitteluun ja itselle tärkeiden tavoittei-
den saavuttamiseen. Hyvän mielen taidot ovat mielen 
taitoja, joilla on tutkitusti hyvinvointia lisäävä vaikutus. 

Niiden avulla elämään tulee lisää joustoa ja vaihtoehtoja. Kirjan harjoitteet 
perustuvat Hyvän mielen taidot -kirjaan koottuun tutkimustietoon, joka 
on peräisin positiivisesta psykologiasta ja luovuusteorioista. Kuvitusten 
kautta kirja houkuttelee vastailemaan kysymyksiin rennosti pilke silmäkul-
massa.
 
Kirjan taustaoletuksena on käsitys ihmisestä kokonaisvaltaisena olentona, 
joka koostuu neljästä osa-alueesta: kehosta, tunteista, mielestä ja sisim-
mästä. Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee yhteyden niihin kaikkiin.
Kirjassa sovelletaan valmennuksellista otetta, joka on synteesi ammatti-
laisten käyttämistä tuloksellisista menetelmistä, kuten voimavarakeskei-
sestä valmennuksesta, NLP:stä sekä taideterapiasta. Menetelmien
ydinajatus on, että ihminen on itsensä paras asiantuntija ja vahvistamalla 
myönteisiä ajattelumalleja käyttäytymistä on mahdollista ohjata haluttuun 
suuntaan.

Kirja sisältää helppoja ja hauskoja tehtäviä 
oman elämän tarkasteluun. Hyvän mielen 
vuodessa valmennusmenetelmien ajatus on, 
että ihminen on itsensä ja elämänsä paras 
asiantuntija ja myönteisiä ajattelumalleja vah-
vistamalla käyttäytymistä on mahdollista oh-
jata haluttuun suuntaan. Elämäänsä sopivan 
järjestyksen voi siis luoda itse – do it yourself. 
Kirja ei ole sidottu kalenterivuoteen. Hyvän 
mielen vuosi on kuin bullet journal, jonka vi-
suaaliset aukeamat houkuttelevat täyttämään 
kirjaa. Kuukausi kerrallaan lukija syventyy eri 
teemoihin, esimerkiksi mistä minä tulen, min-
kä tekemisestä nautin, miten saan uusia näkö-
kulmia. Tavoitteet vuoden kestävälle matkalle 
jokainen asettaa itse, kirja antaa työkalut. 

-Elämänmuutoksesta on helppo haaveilla. Ky-
symys kuuluukin, miten otat muutoksen osak-
si arkeasi. Yksi vaihtoehto on, että teroitat 
kynäsi ja alat hommiin, kannustaa Tukiainen.

Kirjan tehtävät ovat askelia, joiden avulla voi 
tutkia ja luoda tietä kohti tavoitetta.  Lukija 
itse tietää, mikä hänelle on merkityksellistä 
ja tärkeää. Tehtävien perimmäinen tarkoitus 
on toimia näkökulmien tarjoajana ja uinuvien 
puolien herättelijänä. Kun itsestään saa lisää 
puolia käyttöön, mieluisen elämän rakentami-
nen helpottuu. 

-Toivottu muutos voi joskus olla pienestä kiin-
ni. Kun oivaltaa pienten asioiden suuruuden, 
saa käyttöönsä käänteentekeviä voimia, avaa 
Tukiainen.

Maaretta verkossa:
Twitter @Maaretta
Instagram @maaru
#hyvänmielenvuosi

Kuva: Meeri Utti

Poimintoja koulutuskalenterista 2017 – 2018  
Ilmoittaudu nyt -  tule lisäämään osaamistasi ja hyvinvointiasi. 
 
Joulukuu 2017 
1.-3-12-2017, 26.-28.1.2018 ja 23.-25.3.2018  

Muutosvalmentaja-koulutus 2017, Tuusulassa. Pe-su klo 9-17, hinta 953,- + alv 24% (1181,72) 
sisältäen koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamiaiset, lounaat ja kahvit. Laskutus kolmessa erässä. 
Lisäksi koulutukseen kuuluvat pakolliset työnohjaukset yht. 165,- - 330,- sis. alv 24% . Kysy lisää. 
Sitovat ilmoittautumiset 27.10.2017 mennessä marja-leena@savimaki.net. 

 
Toukokuu 2018 
18.-20.5.18 ja 8.-10.6.2018 

Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, kouluttaja Marja-Leena Savimäki,  
Vantaan aikuisopistossa pe-su klo 9-17, yht. 6 päivää, hinta 1180 € + alv 0%.  
Sitovat ilmoittautumiset pirjo.immonen@vantaa.fi tai www.ilmonet.fi. 

Elokuu 2018 
NLP Trainer IANLP 2016 – 2017 alkaa Vantaan aikuisopistossa. 
 

24.-26.8.2018  
Juhlavuosi – jo 20 vuotta yhteistyötä! Mental Space Psychology: Depression and Personality in Mental 
Space –koulutus, kouluttaja Lucas Derks, Tuusulassa, kokoushotelli Gustavelundissa, pe-su klo 9-16.30. Hinta 
605,- + alv 24% (750,20) sisältäen koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamiaiset, lounaat ja kahvit. Lisää 
www.finnish-socialpanorama.net. Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2018 mennessä marja-leena@savimaki.net. 

 
Syyskuu 2018 

 

NLP Practitioner 2018-2019 ja NLP Master Practitioner 2018-2019 alkavat Vantaan aikuisopistossa. 
 

14.-18.9.2018 Työhyvinvointimatka Provenceen. Tule sinäkin tälle toivotulle matkalle! Jälleen matka täynnä 
kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikilla aisteilla. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja somessa. 

 
Lisätietoja: marja-leena@savimaki.net ja www.nlpkoulutus.info ja www.finnish-socialpanorama.net 

 
Kouluttajana Marja-Leena Savimäki 
NLP Trainer, Fellow Member Trainer IANLP, Social Panorama Trainer 

Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus 

Kurssipäivät (klo 9-17)
perjantai-sunnuntai 3 pv
lauantai-sunnuntai 2 pv
lauantai-sunnuntai 2 pv
lauantai-sunnuntai 2 pv

19.-21.1. 
17.-18.2. 
17.-18.3. 
21.-22.4. 
26.-27.5, lauantai-sunnuntai 2 pv

lauantai-sunnuntai 2 pv11.-12.8. 
14.-16.9. perjantai-sunnuntai 3 pv

Hinta 1140 eur + alv 24%  
Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit ja on 
yhdistyksen suosittelema.

NLP Practitioner 
19.1. - 16.9.2018, 16 pv Tampereella

Kouluttaja 
Terhi Vedenkivi
NLP-Trainer, psyk.sh
NLP-psykoterapiakoulutus 
v.1998-2001
EMDR- ja EFT-terapeutti + 
hypnoosihoidot
työnohjaaja ja runoilija

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: gsm 040- 741 8970
terhi@vedenkivi.fi, www.vedenkivi.fi
facebook.com/vedenkivi
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NLP:ssä ajatellaan, että toimintaamme ohjaavat 
ego ja sielu. Sielu on syvin, sisin, aito itsemme, 
se mitä elämässämme haluamme. Kun meillä on 
yhteys itseemme, kaikki on mahdollista ja asiat 
tapahtuvat oikeaan aikaan. Ego puolestaan haluaa 
kontrolloida meitä. Sen myötä pelkäämme. Ego 
voi myös olla sosiaalinen naamiomme, eli rooli, jo-
ta pelaamme. Jos kuuntelemme yksinomaan egoa, 
ei yhteyttä omaan itseen ole. Tuolloin meitä ohjaa-
vat sattumat, ihmisten sanomiset ja asiat. Koemme 
olevamme hukassa siinä, keitä olemme.

Egosta on kuitenkin hyötyä, sillä se saa meidät 
toimimaan tavoitteita kohden ja se mahdollistaa 
meille unelmien saavuttamisen. Kun ego on sielun 
palveluksessa, elämämme on usein hyvin balans-
sissa.

Deepak Chopran ajatuksia onnellisesta elämästä 
yhdistää vahva yhteys sisimpään. Hänen mukaan-
sa elämäämme ohjaavat erilaiset lainalaisuudet. 

Onnelliseen
        elämään

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
käteeni osui Deepak Chopran 
kirjoittama kirja ”The Seven 
Spiritual Laws of Success”. 
Kirja vahvisti taas ajatuksiani 
universumin lainalaisuuksista 
sekä egon ja sielun toiminnasta, 
kirjoittaa Anu Vihonen.

Seitsemän 
askelta 

”Saatamme tuhlata energiaa vaikkapa etsimällä onnea, kun sen sijaan 
voisimme keskittää huomion siihen, mistä kaikista asioista voimme 
juuri tällä hetkellä olla onnellisia. Meidän ei pidä yrittää väkisin saada 
asioita tapahtumaan haluamallamme tavalla. Se ei vaan toimi.”
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Kaikki on mahdollista
Onnellinen elämä tarkoittaa sitä, että tie-
dämme keitä olemme, mitä haluamme ja 
ymmärrämme, että kaikki on mahdollista. 
Olemme kaikki yhteydessä toisiimme, 
niinpä yhteyttä itseen ja muihin on vahvis-
tettava. 

Mitä keinoja on löytää oma sisin ja aidot 
mahdollisuudet elämässä? 

- Hiljaisuus ja meditaatio, oman itsen 
äärelle pysähtyminen.
- Hyväksyä kaikki ihmiset ja tapahtumat, 
emme arvostele tai tuomitse. 
- Vietämme aikaa luonnossa. 

Saat mitä annat
Jos haluamme rakkautta, kannattaa ope-
tella rakastamaan; jos haluamme arvostus-
ta, on meidän arvostettava ensin itseämme 
ja muita. Mitä enemmän annamme, sitä 
enemmän saamme. Kaikki asiat mitkä tu-
levat eteemme, tulevat syvältä siitä tietoi-
suudesta, mitä tarvitsemme.

Kuinka sitten saada itselle juuri oikeita 
asioita?
 
- Anna lahja jokaiselle vastaantulijalle. 
Lahja voi olla ystävällinen ele, hymy tai 
positiivinen ajatus.
- Ota kiitollisena vastaan jokainen lahja, 
jonka elämä sinulle tarjoaa.
- Toivo hiljaa mielessäsi kaikille kanssa-
kulkijoille onnea, iloa, naurua ja kaikkea 
hyvää.

Syyn ja seurauksen laki
Kun olemme tekemässä jotain valintaa, 
kannattaa kysyä itseltä seuraavat asiat: 

 ”Mitkä ovat tämän valinnan
seuraukset?”  

”Tekeekö valintani  minut ja lähelläni 
olevat ihmiset onnellisiksi?” 

Samalla kun vastaamme kysymyksiin, on 
hyvä kiinnittää huomio siihen, tuntuuko 
valinta kehossa miellyttävältä vai epämiel-
lyttävältä - ja ottaa  myös tämä kokemus 
huomioon päätöksenteossa.

Elämässämme on erilaisia vaiheita ja osa 
niistä voi olla hyvinkin stressaavia ja 
murheellisia. Jos esimerkiksi katkaisemme 
jalkamme, ehkä viesti universumilta on 
tuolloin se, että meidän on rauhoituttava.
Tuolloin kannattaa kysyä:

”Mikä viesti universumilla on minulle?”
”Mitä voin oppia tästä kokemuksesta?”

Vähemmän on enemmän 
Kun katsomme vaikkapa ruohon kasvamis-
ta, se ei yritä kasvaa, se vain kasvaa. Kala ei 
yritä uida, se vain ui. Kun elämme, meidän 
ei kannata yrittää elää, vaan elää. Jos koe- 
tamme kontrolloida ihmisiä, on se usein 
hyödytöntä. Saatamme tuhlata energiaa 
vaikkapa etsimällä onnea, kun sen sijaan 
voisimme keskittää huomion siihen, mistä 
kaikista asioista voimme juuri tällä hetkellä 
olla onnellisia. Kuinka sitten toimia?

- Hyväksy ihmiset, olosuhteet ja tapahtu-
mat sellaisina kuin ne tällä hetkellä ovat.

- Ota vastuu omasta tilanteestasi syyttä-
mättä itseäsi tai muita.

- Luovu omien mielipiteittesi puolustami-
sesta. Yhden NLP-taustaoletuksen mukai-
sesti kaikki ihmiset ovat 100 %:sti oikeas-
sa koko ajan.

Halu ja tahto  
Kun haluamme jotain, alamme vetää 
puoleemme tuota asiaa. Se kasvaa, mihin 
huomio kiinnittyy.

Kuinka lisätä hyviä asioita elämään?

Tee illalla ennen nukkumaanmenoa lista 
kaikista niistä asioista, joita haluat lisää 
elämääsi.

Anna toiveittesi toteutua luottaen siihen, 
että kaikki tapahtuu parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Jos joku ei mene juuri kuten 
olit toivonut, siihen on olemassa syy.

Harjoittele keskittymistä nyt-hetkeen. 
Tällöin 90 % esteistä näyttää, kuulostaa 
ja tuntuu katoavan.

Irtipäästäminen
Meidän ei pidä yrittää väkisin saada asioi-
ta tapahtumaan haluamallamme tavalla. 
Se ei vaan toimi. Muun muassa buddhalai-
set munkit puhuvat kiinnittymisestä, joka 
itse asiassa on egon ääni. Saatamme olla 

kiinnittyneitä esimerkiksi omaisuuteen, 
rahaan, titteliin, sosiaaliseen mediaan tai 
tiettyihin ihmisiin. Ego ottaa voimansa 
pelosta ja epävarmuudesta eikä kuuntele 
sisintä, sielua.

Kuinka sitten päästää irti asioista?

Kun kohtaamme ongelman, meidän ei 
kannata jäädä kiinni ajatukseen, kuinka 
asioiden pitäisi olla. Voimme toki tarvit-
taessa tehdä ongelmalle tarvittavat toimen-
piteet ja antaa sen jälkeen lopputuloksen 
muotoutua itsestään.

Hyväksymme epävarmuuden olennaisena 
osana kaikkia kokemuksiamme.

Olemme avoimia kaikille mahdollisuuksil-
le ja nautimme jokaisesta hetkestä elämän 
mittaisella matkallamme

Elämän tarkoitus
Jokaisella on tarkoituksensa, aikansa ja 
paikkansa tässä maailmassa. Elämän tar-
koitusta etsiessä on Deepak Chopran mu-
kaan hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:
Meidän on löydettävä keitä sisimmässäm-
me olemme.

Meillä kaikilla on omat ainutlaatuiset tai-
tomme. Kannattaa listata taidot muistiin. 
Ja tämän jälkeen kirjoittaa ylös kaikki 
ne asiat, joita rakastamme tehdä ja joissa 
voimme hyödyntää taitojamme. Ja tämän 
jälkeen alkaa toimia taitojamme käyttäen.

Olemme täällä palvelemassa kanssakulkijoi- 
tamme niillä taidoilla, jotka meillä on. Voim- 
me kysyä itseltämme ”Kuinka voin auttaa 
kaikkia niitä ihmisiä, joihin olen yhteydessä?”

Emme koskaan ole valmiita, vaan alati 
muuttuvassa tilassa ja tilanteessa. Ja koko 
ajan etsimässä ja löytämässä yhteyttä it-
seemme. Keskeneräisinä ja juuri täydellisinä 
sellaisina kuin  olemme. 

Anu Vihonen
Henkilöstövalmentaja, NLP Trainer
www.neway.fi    

                     “Onnellinen 
elämä tarkoittaa sitä, että 
tiedämme keitä olemme, 

mitä haluamme ja 
ymmärrämme, että 

kaikki on mah- 
dollista.”    

ihmisyys | anu vihonen

”Kala ei yritä uida, se vain ui.”
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PERFORMANSSI 
JA PHRONENSIS, 
arkipäivän tila esitystapana

Erilaisilla aikatiloilla on omanlaisensa 
piirteet. Lauri Heikkilä vertaa japani-
laista ja eurooppalaista oppimiskäsi-
tystä, ja hahmottaa samalla lean- 
organisaation taustalla vaikuttavaa 
ajatusmaailmaa. Miten organisaatio 
hyötyy siitä, että kaikki ovat tasa- 
arvoisia, ja luontevassa yhteydessä 
toisiinsa?

Miljoonan punnan miehet

Tarina kertoo, että 1990-luvulla britit lähettivät 10 
ihmistä opiskelemaan Japaniin japanilaisten tapaa 
organisoida. Japanilaiset laskuttivat jokaisesta kou-
lutettavasta miljoona puntaa.

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä heidät vietiin 
hylätylle teollisuusalueelle, jonka keskellä törrötti 
iso varastorakennus. Auto kaartoi rakennuksen 
eteen ja miehiä pyydettiin menemään sisään.

Varastoa ei ollut käytetty vuosiin ja se oli tyhjä. Tä-
mä oli heidän ensimmäinen tehtävänsä: heidän piti 
siivota koko halli. Miehet ottivat harjat ja alkoivat 
lakaista lattiaa. Japanilaiset keskeyttivät heidät ja 
sanoivat että katosta tippuu koko ajan ruostetta ja 
roskaa. Heidän piti aloittaa katosta, ja siksi heidän 
piti aluksi rakentaa yhdessä telineet yltääkseen har-
jaamaan sisäkaton.

Ensimmäinen opetus on, että on tärkeätä ymmärtää 
juurisyy, nähdä ongelman alkulähde.



Nk. leanorganisaatio perustuu kokonais-
valtaiseen ajatteluun.

Kaikille oli selvää ettei rakennusta tulla 
käyttämään. Joten mikä oli tämän teh-
tävän pointti? Miten tämä tehtävä saisi 
miehet ymmärtämään, mistä japanilaisten 
työtavassa on kysymys?

Toiminnan tarvetta?

Olen ollut mukana monissa toiminnallisia 
menetelmiä käyttävissä koulutuksissa, jois-
sa kaadutaan toisten käsille, rakennetaan 
yhdessä paperitorneja ja kiipeillään kor-
keissa paikoissa. Ne ovat kuitenkin mieles-
täni olleet yhdentekeviä ja useinkin ihmiset 
ovat vain kilpailleet keskenään siitä, kuka 
on paras.

Japanilaisten antamassa tehtävässä halut-
tiin opettaa filosofia, jonka kautta voimme 
ymmärtää, mistä kussakin käsillä olevassa 
ongelmassa on kysymys; filosofia, jota 
voimme soveltaa omissa konteksteissam-
me, ja näin löytää kunkin ongelmatilan-
teen syvimmän merkityksen.

Kyseessä ei ollut ryhmäyttämisharjoitus, 
vaikka ryhmäytymistäkin siinä tapahtui.

Ihminen, joka kertoi minulle tämän ta-
rinan, sanoi kuulleensa sen saunaillassa. 
Tehtävä oli jäänyt mieleen.

Oleellisen oivaltamisesta

Sen sijaan että koulutettavat olisivat is-
tuneet länsimaiseen tapaan luentosalissa 
kuuntelemassa powerpoint-esityksiä 
leanorganisaation periaatteista, heidät on 
laitettu tilaan, jossa he itse voivat keksiä, 
mistä asiasta on kysymys. Oppiminen 
perustuu oleellisen oivaltamiseen. Se on 
kehollista, ja se tapahtuu arkipäivän käy-
tännön kentässä.

Varsinainen viesti on aina implisiittisessä, 
sanattomassa järjestelmässä.

Teoria ja käytäntö keskustelevat 
keskenään

Kun käytäntöön on tutustuttu, Power-
point-esitys voi tulla myöhemmin. Akatee-
misessa maailmassa lähdemme teoriasta, 
järjen luomasta järjestyksestä. ”Ajatte-
len siis olen”. Descartes nosti ajattelun 
1600-luvulla tietämisen ainoaksi muo-
doksi. Hän otti tutkimuksen pois kehosta, 
samoin kuin käytännön maailmasta.

Hän digitalisoi sen, ja tässä näkökulmassa 
kommunikaatio toimii sanojen ja käsit-
teiden maailmassa. Järki luo järjestyksen. 

Tämä on absoluuttisen totuuden maailma, 
jossa tieto kuuluu sille vihityille asiantun-
tijoille.

Takaisin kehoon

Japanilaiset ovat palauttaneet oppimisen 
takaisin kehon ja käytännön maailmaan, 
arkipäivän konkretiaan, sinne, missä 
varsinainen toiminta tapahtuu. Teorian 
merkitys avautuu vasta silloin, kun meillä 
on joku konteksti, jonka kautta voimme 
peilata sitä. Vasta silloin teoriasta tulee 
mielekästä. Se tapahtuu käytännön kentäs-
sä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja sitä 
ohjaa aistien luoma järjestys.

Tieto on aina saanut alkunsa empii-
risistä havainnoista.

Tavoitteena on avata AJATTELUTAPA 
oman oivalluksen kautta ja näin omaksua, 
sisäistää se.

Ihminen, jonka kouluttamisesta makse-
taan miljoonaa puntaa, ei todennäköisesti 
niele asioita yrittämättä ymmärtää, mistä 
hänelle annetussa tehtävässä on kysymys. 
Oman kokemukseni mukaan ihmisillä, jot-
ka valitaan tällaisiin tehtäviin, on paljon 
eri kulttuurien tuntemusta ja he pitävät 
haasteista. He nauttivat siitä että voivat 
itse keksiä sen, mistä on kyse. Kyseessä on 
performanssi, esitystapa, joka osallistaa 
ihmiset. Siinä oppiminen ei tapahdu en-
nalta määrätyn suunnitelman tai teorian 
pohjalta, vaan itse prosessissa, jossa kaikki 
ovat sekä katsojia että aktiivisia toimijoita, 
esittäjiä.

Jos ihmiset ovat innostuneita asiasta ja 
haluavat ymmärtää, mistä on kysymys, 
niin se varmasti tapahtuu enemmin tai 
myöhemmin. Joka tapauksessa pallo on 
heitetty heille.

Syntagma, esitystapa ja puhe

Kulttuuriantropologiassa puhutaan syn- 
tagmasta, esitystavasta ja puheesta.

Syntagma on taustalogiikka, minkä varaan 
ihmisten luoma maailma rakentuu. Teem-
me esimerkiksi rakennukset ja rakennam-
me huoneet tietyn logiikan mukaan – tuo 
logiikka on syntagmaa.

Syntagma on malli, jonka mukainen asioi-
den tulisi olla. Se on sisäinen tila, joka 
määrittää säännöt, miten toimia.

Esitystapa on se tila, missä suoritamme 
asiat: koulu, kirkko, ruokapöytä, baari, 
olohuone, makuuhuone, palatsi, varasto-
rakennus, tehdas, ostoskeskus jne. Kaikki 
se, missä arkipäivämme, phronensiksen 
esitykset, toiminnat, performanssit tapah-
tuvat. Voimme nähdä sen teatterina, draa-
mana. Se on tila, jolla on oma logiikkansa, 
joka määrittää ihmisten keskinäiset vuoro-
vaikutussuhteet. Se voi olla hyvin tiukasti 
määritelty ritualisoitu järjestelmä, mutta se 
voi olla myös performanssi, missä osallis-
tujat itse luovat yhdessä esityksensä.
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”Performanssitaide 
rakentuu ilosta, se on 
tekemistä, joka on niin 
täynnä villiä riemua, 
että sitä on mahdoton 
ilmaista sanoilla”

”Oppiminen perustuu 
oleellisen oivaltamiseen. 
Se on kehollista, ja se
tapahtuu arkipäivän
käytännön kentässä.”
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Todellisuus on avaruudellinen, ulkoinen, 
näkyvä, konkreettinen tila, jota hallitsee 
syntagma, sen sisäinen logiikka, mikä 
useinkin on näkymätöntä.

Puhe on ne tavat, jolla keskustelemme 
sanallisesti keskenämme. Puheen rakentaa 
kielen rakenteen luoma logiikka. Meidän 
kulttuurissamme se on hallitseva kom-
munikaatiomuoto. Tieto on digitalisoitu, 
abstraktioon, sanoihin ja käsitteisiin pe-
rustuva järjestelmä.

”Olemme tottuneet asioiden määrättyyn 
jaottelemiseen. Kielen tai kielten mukana 
siitä on tullut meille toinen luonto.”

”Nämä ovat kiinteät raiteet, joilla kaikki 
ajattelumme kulkee ja joiden mukaan siis 
myös muodostamme arvostelmamme ja 
toimimme, (Zettel, s. 375) (Wittgenstein, 
L: Huomautuksia psykologian historiasta 
2 1989, s. 155)

Japanilaisessa kulttuurissa aikaa ja tilaa 
ei voi erottaa. Se on aikatila. Tästä he 
käyttävät käsitettä MA. Japanilaiset orga-
nisoivat erilaisilla aikatiloilla. Se on toisen-
lainen tapa ymmärtää maailmaa ja vaatii 
teatraalista, arkkitehtonista tilantajua or-
ganisoida asioita.

Myös hiljaisuus sanojen ja toiminnan välil-
lä on merkittävää. Heille aika on kokemus.

Hashi

Käsite hashi tarkoittaa sillanrakentamista. 
Se on ajan ja tilan välinen suhde, kahden 
tai useampien eri tapahtumien välinen 
suhde. Se kertoo siitä, miten erotamme eri 
asiat toisistaan, mutta myös siitä, miten 
osaamme kytkeä eri asiat yhteen.

Varaston siivoaaminen on sillanrakenta-
mista, se on aikatila, jossa ihmiset tutustu-
vat toisiinsa.

Se on konkreettinen tila, jossa ihmiset al-
kavat keskustelemaan keskenään, luomaan 
yhteisiä merkityksiä, yhteistä logiikkaa. He 

alkavat tutkimaan yhdessä ja jossain vai-
heessa he todennäköisesti oivaltavat, mistä 
on kysymys. Merkityksen oivaltaminen 
mahdollistaa ymmärryksen ja tämä yhtei-
nen ymmärrys tekee heistä joukkueen. Se 
luo hyvän suhteen, yhteisen syntagman.

Se on kokemuksellista, ei niinkään älyl-
listä, ja ihmiset ovat aktiivisia toimijoita, 
subjekteja eikä ylhäältä alaspäin ohjattavia 
objekteja, kuten länsimaisessa ajattelussa.

Merkitys luo hyvän suhteen ja hyvä suh-
de taas luo ymmärryksen miten toimia ja 
mikä puolestaan pitää ihmisen terveenä ja 
tasapainoisena.

Japanilaiset painottavat käytännön maa-
ilmaa, phronensista, arkipäivän toimin-
takenttää. Phronesis toimii realiteettiperi-
aatteella, joka tarkoittaa että se konteksti, 
jossa asiat tapahtuvat, määräävät logiikan 
ja toimintatapamme. Se on tila, jossa ihmi-
set keskustelevat ympäristönsä, työnsä ja 
toistensa kanssa.

Phronesis on viisautta, joka rakentuu 
ihmisten keskinäisessä vuorovaikutussuh-
teessa. Se syntyy siinä, miten ihmiset koke-
vat arkipäivän sosiaaliset suhteensa. Se on 
hiljaista, ja näin alitajuista. Se on alitajuis-
ta siksi, että sitä ei tehdä näkyväksi.

Länsimaissa käytäntö on paskaväen hom-
maa, johon johto ei halua liittyä.

Suhteen kieltä

Japanilaisten malli muistuttaa enemmänkin 
taidetta kuin perinteistä tiedettä. Se vaatii 
tekniikan hallinnan ja se mahdollistaa imp-
rovisaation. Voimme toimia kullakin het-
kellä sen pohjalta, mitä tämä aikatila sallii 
tai mahdollistaa. Edward de Bono on sa-
nonut että ”taide on aistien koreografiaa.” 
Taiteessa järjestyksen luovat aistit.

Johnella Bird käyttää käsitettä prismaat-
tinen dialogi, joka ”taittaa valon ja tekee 
sen näkyväksi”.
          

Substantiivi saa meidät etsimään sitä vas-
taavaa oliota. (Wittgenstein: Sininen kirja, 
s. 259)

Tämä ajattelutapa on suhteen kieltä, jossa 
asiat joita tutkimme, käsitellään ihmisistä 
irrallisina, ikään kuin ne eläisivät omaa 
elämäänsä. Tähän ajattelutapaan perustu-
va haastattelumalli luo etäisyyden asiaan, 
jota haluamme tutkia. Samalla sen raken-
ne tekee mahdolliseksi kaikkien osallistua 
samaan prosessiin. Se yhdistää ihmiset. 
Merkitysten luominen on yhteyden luo-
mista ja sen ei tarvitse toimia tietoisella, 
sanallisella tasolla, vaan se voi ilmetä te-
kemisen ilona ja löytämisen, oivaltamisen 
riemuna. Se on yhteyden tunne johonkin 
toiseen.

Jokaisella askelmalla ja jokaisessa 
tilanteessa avautuu uusi maisema

Olen käyttänyt tätä mallia työnohjauksis-
sa: ”Minkälaisen tilan organisaatiomuutos 
on luonut teidän työyhteisössänne. Miten 
se vaikuttaa aikaan työnne ulkopuolella. 
Erottaako se ihmisiä vai yhdistääkö se 
heitä?

Näin ihmiset alkavat tutkimaan niitä 
merkityksiä, joita he antavat asioille. 
Merkitykset tulevat näkyviksi. Tämä tapa 
haastatella toimii myös sillanrakentajana 
ja saa ihmiset tukimaan ja keskustelemaan 
keskenään. Se luo toisenlaisen aikatilan ja 
yhteisen vision, kartan, jota yhdessä tutki-
taan.

Tätä voidaan kutsua dekonstruktioksi, 
jossa tutkimme oman kokemuksemme ra-
kenteita ja sitä kautta mahdollisesti vapau-
dumme oman logiikkamme hirmuvallasta.

Tuskaa ei luo itse tapahtuma, vaan se 
miten siitä keskustelemme ja miten sen 
pohjalta sen rakennamme merkityksiä. 
Käyttämämme välineet rakentavat sen 
todellisuuden tilan, jossa kulloinkin olem-
me. Siksi on tärkeätä tutkia sitä, miten 
tiedämme asioita ja miten tämä tietäminen 
määrittää suhteemme itseemme, toisiimme 
ja ulkopuoliseen maailmaan.

”Varsinainen 
viesti on aina 
implisiittisessä, 
sanattomassa 
järjestelmässä.”



”Oppiminen ja 
osaaminen luovat 
merkityksellisen 
elämän.  
Taidot luovat 
ihmisen.”
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Se haastaa ja tekee näkyväksi sen merki-
tyksen, metasäännön, joka luo suhteen ja 
kyvyn toimia (tai olla toimimatta) asiassa. 
Faktat ovat faktoja, mutta antamamme 
merkitys määrittää suhteemme niihin ja 
samalla määrittää itsemme. Olemme tarina 
jota kerromme itsestämme, muista ja maa-
ilmastamme, jossa elämme.

Ymmärrys, hallinta ja merkitys

Eräässä englantilaisessa koulutuksessa, 
tilan seinänvierustalla istuu kolme tai neljä 
mustiin pukeutunutta psykologia. Psyko-
logit eivät puhu mitään, eivätkä reagoi 
mihinkään. Näin tarina kertoo.

Koulutukseen osallistuvat ihmiset menevät 
tästä aivan sekaisin. He yrittävät saada 
psykologit puhumaan, antamaan ohjeita 
tai reagoimaan. Psykologit eivät vastaa 
mihinkään. Jotkut yrittävät organisoida 
itse: ”Eiköhän meidän ainakin olisi hyvä 
esitellä itsemme.” Mitä tahansa joku eh-
dottaakin toiset tyrmäävät sen. Koulutus 
on melkoista draamaa. Ihmiset ovat omien 
olettamustensa, syntagmansa luomassa 
odotustilassa, ja kun mihinkään ei vastata, 
heidän toimintansa muuttuu irrationaa-
likseksi. Koska he eivät ymmärrä, mistä 
on kysymys, he eivät myöskään pysty toi-
mimaan: heillä ei ole hallintaa ja näin tila 
näyttäytyy mielettömyytenä. Kun emme 
kykene ymmärtämään, mistä on kysymys, 

emme osaa toimia, vaan yritämme käyttää 
vanhoja toimintamallejamme, mikä enti-
sestään hämmentää ja turhauttaa.

Tämä absurdi suhde rakentaa stressitilan, 
joka näkyy siinä että  toistamme ja yrit-
tämämme samoja ratkaisumallejamme 
huolimatta siitä ettei toiminnan kentässä 
tapahdu mitään, mitä haluaisimme tapah-
tuvan.

Ystäväni Allan Herbst-Jensen, joka kertoi 
tästä koulutuksesta, sanoi että hän yhtäk-
kiä oivalsi ettei kysymyksessä ollut mis-
tään muusta kuin toisenlaisesta aikatilasta. 
Sen jälkeen hänellä ei ollut mitään ongel-
maa istua koulutuksessa.

Merkitys syntyy uuden oivalluksen 
kautta
Koulutusta ei pureta, vaan ihmiset jätetään 
itse keksimään siitä, mitä keksivätkin. 
Kukaan tässä koulutuksessa mukana ol-
lut, jota olen voinut haastatella ei ole sitä 
unohtanut, mutta mitään suuria oivalluk-
sia, Allania lukuun ottamatta, heille ei ole 
tapahtunut. Olen jäänyt itse miettimään 
että eikö taikatemppu olisi kuitenkin kan-
nattanut selittää. Silti se olisi toiminut.

Koulutuksen ymmärtäminen on kuitenkin 
hyvin vaikeata, koska mitään viitteitä ei 
anneta sen ymmärtämiseksi.

Ehkä harjoituksen tarkoitus oli kuvata 
organisaatioiden toimintaa, jossa ei vai-
vauduta tai osata selittää, miksi tehdään, 
mitä tehdään. Jos emme itse selitä oman 
toimintamme merkitystä tai anna ainakin 
jotain vinkkejä sen merkityksellisyydestä, 
saamme helposti aikaan kaaoksen tilan, 
joka ei ole luova ja syö ihmisiä.

Merkitykset yleensä avautuvat keskus-
telussa, joissa yhdessä tutkimme asioita. 
Näin varmasti tapahtui myös miljoonan 
punnan miehille ja kun merkitys avau-
tuu itse prosessissa, se myös välittömästi 
implementoituu. Oivallus on kehon tapa 
tietää ja oivallus syntyy tilassa, jossa infor-
maatio virtaa vapaasti.

Patogeeninen ja salutogeeninen

Aaron Antonovskyn teorian mukaan mer-
kitys syntyy sosiaalisessa suhteessa, jossa 
ymmärtämisen pohjalta syntyy kyky halli-
ta asioita.

Oppiminen ja osaaminen luovat merkityk-
sellisen elämän. Taidot luovat ihmisen.

Antonovsky käyttää käsitteitä patogeeni-
nen ja salutogeeninen.

Patogeenissä lähestymistavassa paranne-
taan poistamalla huono, vika. Ongelmaa 
vasten käydään sotaa. Tämä on hallitseva 
tarina kulttuurissamme. Sovellamme sitä 
kaikkialla.

On konteksteja, jossa tämä lähestymistapa 
on hyödyllinen. Patogeeninen ja saluto-
geeninen ajattelutapa ovat vastakohtia, 
jotka täydentävät toisiaan.

Eräässä isossa kansainvälisessä organi-
saatiossa rakennettiin järjestelmä, missä 
työntekijät luokiteltiin kolmeen luokkaan, 
erinomaisiin, hyviin ja huonoihin. Heitä 
mitattiin erilaisilla haastattelulomakkeilla, 
mutta heille ei kerrottu mitä vastauksista 
mitattiin ja millä perusteella. Syy oli ilmei-
sesti se, ettei kukaan pystyisi huijaamalla 
nostamaan omaa luokitustaan.

Tämä on kuin Franz Kafkan kirjoista, 
joissa tuomio tulee, mutta kukaan ei ker-
ro mistä sinua syytetään, eikä sitä, mistä 
sinut tuomitaan. Syyttäjäsi ja tuomarisi 
esiintyvät parhaina ystävinäsi ja kertovat, 
miten arvostavat sinua ja tekevät sen sinun 
omaksi hyväksesi.

Pidämme ihmisten kiusaamista luonnolli-
sena, ja jostain merkillisestä syystä kuvitte-
lemme että se on taloudellisesti kannatta-
vaa. Patogeeninen logiikka, jonka mukaan 
poistamalla huonon jää jäljelle vain hyvät, 
ei toimi, vaan malli korruptoi koko orga-
nisaation.

”Emme voi kuitenkaan mitään sille, että 
muodostamme kuvan sielullisesta tapahtu-
masta. Tämä ei johdu siitä, että tunnemme 
sen omasta tapauksestamme.”  
(Zettel, s.561.) (mt. s. 154)

Tämä on psykoottisen ihmisen logiikkaa. 
Kun absurdi on jokapäiväistä, kuvittelem-
me sen olevan normaalia.

Tämä järjestelmä saa ihmiset kilpailemaan 
keskenään, kadehtimaan toisiaan ja luo 
pelon ja ahdistuksen ilmapiirin.  Ne, jotka 
ymmärtävät, miten järjetön malli on, alka-
vat etsiä uutta työpaikkaa. Mitä parempia 
ja arvokkaampia he ovat yritykselle, sitä 
helpommin he löytävät uuden työpaikan. 
Tässä patogeenisen logiikan hyvä pyrki-
mys kääntyy itseään vastaan.

Tämä on armoton järjestelmä, koska 
kukaan ei missään vaiheessa tiedä, miten 
hänet arvioidaan. Heillä ei ole varmuutta 
siitä, mitä heiltä oikeasti odotetaan. Teet 
mitä tahansa se voi olla väärin. Sitä kut-
sutaan kaksoissidokseksi, joka on joskus 
tulkittu skitsofrenian syyksi. Se rapauttaa 
organisaation moraalin ja etäännyttää ih-
misiä toisistaan.    .

Toistan yhä uudelleen: väline on viesti, jo-
ka määrittää miten ihmiset ovat suhteessa 
toisiinsa.

Salutogeeninen lähestyminen hylkää jaon 
sairaaseen ja terveeseen, huonoon ja hy-
vään. Se estää meitä pelkästään etsimästä 
syitä ja saa meidät sen sijaan tutkimaan ih-
misen oman inhimillisyyden tarinaa kaikis-
sa ulottuvuuksissaan. Keskitymme erityi-
sesti siihen, miten ihmiset ovat selvinneet 
elämässään. Näemme ihmisen ongelman 
stressitilana, joka on vain peittänyt alleen 
muut tekijät.

Stressi ei välttämättä ole patologista ja se 
voi olla avain terveyteen ja syvempään 
ja laajempaan ymmärrykseen. Se opettaa 
meitä myös hallitsemaan ja hyödyntämään 
niitäkin tilojamme, jolloin olemme aivan 
tukossa. Sen sijaan että etsimme ratkaisuja 
tutkimme, miten negatiiviset tunnetilojem-
me lähteet voivat opettaa meitä ymmärtä-
mään itseämme paremmin ja kehittämään 
ympäristöämme.

Osaamme löytää poikkeuksia patogeeni-
sestä datasta  ja myös tutkia niitä. 
(Antonovsky , s. 12 - 13.)



”Opettaminen on 
tehokkain tapa 
oppia, joten 
opettaja aina 
oppii.”

”Erehdykset ja virheet tulkitaan mahdolli-
suuksina oppia. Virheet ovat ikkuna, siihen 
mitä kannattaa oppia, osata ja ymmärtää. 
Ongelman tutkiminen lisää ymmärrystä, 
avaa uusia tapoja toimia ja yhdistää 
ihmisiä.”
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Mitä syvemmässä stressitilassa ihminen 
on, sitä tärkeämpää ja myös palkitsevam-
paa ihmiselle on ulkopuolinen, sosiaalinen 
tuki ja kannustus.

Oleellista ei ole korjata vikaa, vaan se 
että kykenemme toimimaan suhteessa it-
seemme ja toisiimme. Korjaamisen sijasta 
lisäämme ihmisten keskinäistä kanssakäy-
mistä ja tutkimme heitä suhteessa omiin 
konteksteihinsa. Tässä tutkimusprosessissa 
emme saa unohtaa ihmisen omaa kehoa 
eikä sitä arkipäivän ympäristöä, missä hän 
elää.

”Andon” -periaate

Leanorganisaatiossa tutkitaan Gaussin 
käyrän ääripäitä. Se, mitä on keskivälillä 
ei ole merkityksellistä. Toisesta ääripäästä 
löytyvät ne, joita tarvitsee opettaa, ja toises-
ta löytyvät parhaat tekijät, joista tehdään 
opettajia. Kukaan ei putoa pois systeemistä. 
Oppilaat saavat sellaisen opastajan, joka 
tuntee heidän kulttuurinsa ja opastaja opet-
taessa syventää entisestään ymmärrystään 
siitä, mitä ollaan tekemässä.

Opettaminen on tehokkain tapa oppia, jo-
ten opettaja aina oppii.

Erehdykset ja virheet tulkitaan mahdol-
lisuuksina oppia. Virheet ovat ikkuna, 
siihen mitä kannattaa oppia, osata ja 
ymmärtää. Ongelman tutkiminen lisää 
ymmärrystä, avaa uusia tapoja toimia ja 
yhdistää ihmisiä.

Ernest L. Rossin mukaan ongelma on sig-
naali siitä, että jonkin pitää parantua. Sen 
sijaan että kävisimme sotaa sitä vastaan, 
kuuntelemme ja tutkimme sitä ymmär-
tääksemme sen, mistä se kertoo ja mikä 
sen on aiheuttanut. On muistettava, että 
vain harvoin ongelmalla on vain yksi syy.

Jokaisella organisaation jäsenellä on oi-
keus pysäyttää koko tuotantoprosessi, jos 
hän huomaa virheen. Tässä sovelletaan 
”mennään ja katsotaan” periaatetta, joka 
tarkoittaa että osaston kaikki työntekijät 
kerääntyvät tutkimaan ja keskustelemaan 
yhdessä paikalle, jossa katkos on tapahtu-
nut. Tätä kutsutaan ”andon” periaattteek-
si. Ongelma ei koskaan saa kohdistua ke-
nenkään persoonaan, vaan ohjeistukseen.

Ongelmaa tutkitaan ”miksi”-kysymys-
sarjan kautta.

- ”Miksi lattialla on tahra?”
- ”Koska sanko on vuotanut.”
- ”Koska se on heikkolaatuinen.”
- ”Miksi on hankittu heikkolaatuinen
    sanko?”
- ”Koska on haluttu säästää”
- ”Mitä Toyotan periaatetta vastaan
   säästäminen sotii?”

Näin ongelma kokoaa ihmiset yhteen ja li-
sää yhteistä ymmärrystä ja tekee näkyväk-
si sen, miten jokainen voi kehittää omaa 
työtään ja näin hallita sitä paremmin. Kun 
tämä toteutuu työstä tulee merkityksellis-
tä, ihmiset eivät ole kohteita, objekteja, 
vaan subjekteja, aktiivisia toimijoita, jot-
ka saavat säilyttää kasvonsa ja heillä on 
oikeus puuttua havaitsemiinsa virheisiin 
välittömästi.

Keskustelu päättyy siihen, että jokainen 
kertoo - huolimatta siitä millä tasolla he 
ovat organisaatiossa - miten he aikovat 
käyttää nyt saamaansa oppia omassa työs-
sään niin, ettei virhe enää toistu.

Andonperiaate lisää ihmisten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja luottamusta toisiinsa. 
Sen avulla voidaan vahvistaa ja tehdä nä-
kyväksi se, miten organisaation arvot ja 
ohjaavat periaatteet toimivat käytännössä, 
omassa kontekstissaan. Se on keskustelua 
oman työn kanssa ja samalla koko orga-
nisaation kanssa. Se on prosessi, jossa ym-
märrys ja taidot lisääntyvät.

Elämä rakentaa järjestyksen epäjärjestyk-
sen meressä.(Gleieck, s. 299)

Tässä järjestelmässä ei ole syyllisyyttä tai 
häpeää. Tietäminen tapahtuu ilman egoa.

Laajemmat yhteydet

Japanilainen konteksti on kuin iso, elävä 
kuva, jossa ihmiset ymmärtävät, miten 
yksityiskohdat kytkeytyvät laajempiin 
merkityksiin ja laajemmat merkitykset 
muuttuvat konkreettisiksi yksityiskohdis-
sa. Kaikki keskustelevat keskenään, niin 
ihmiset kuin asiatkin.

Tietäminen on aktiivista toimintaa, se on 
ajassa rakentuva, jatkuvasti muuttuva, 
moniin suuntiin sinkoutuva prosessi, joka 
itsessään rakentaa merkityksen.

Merkitys on oma subjektiivinen kokemuk-
semme. Suhteemme itseemme, muihin ja 
koko maailmaan.

”Jopa maailman yksinkertaisimpiin kuulu-
va ravintoverkko on mutkikas. Kaikki mitä 
luulemme tietävämme maailmaan ravinto-
verkkojen rakenteista, saattaa olla paljolti 
sen sanelemaa, miten olemme etsineet, Ros-
lin sanoo.” (HS A s. 23, 21.1.2014)

Mitä useampi etsii, ja mitä erilaisemmat 
silmät näkevät, sitä rikkaampaa tietämi-
nen on.

Informaatio ei pelkästään lisäänny vaan sitä 
myös luodaan lisää ja sitä rakentavat pro-
sessissa syntyvät yhteydet, joita siellä aikai-
semmin ei ole ollut (Gleieck, s. 262) Se on 
kvanttidynamiikkaa. Opimme näkemään 
kaaoksen terveytenä. (Gleieck, s. 292)

Kun ihmiset oppivat, oppiminen vahvistuu 
koko ajan. Kaikki osapuolet voittavat.

Vygotskia mukaillen se rakentaa turvalli-
sen ja samalla haastavan oppimisympäris-
tön, jossa ihmiset voivat oppia sen mikä 
on heille sillä hetkellä mahdollista oppia, 
mutta mitä he eivät kykene oppimaan yk-
sin. Yhteisön luoma kannustava tuki saa 
ihmiset ylittämään itsensä. Turvallista sosi-
aalista ympäristön merkitystä oppimisessa 
ei voi aliarvioda.

Ivan Reznikovin ”syvän äänen ymmär-
tämisen” kurssilla minä, koulussa täysin 
laulutaidottomaksi luokiteltu ihminen, 
lauloin yhdessä oopperalaulajien kanssa.

Salutogeeninen lähestymistapa ei takaa 
että kaikki ihmisen monimutkaiset ongel-
mien vyyhdit ratkeaisivat, mutta se aina-
kin lisää ja syventää ymmärrystämme ja 
tietoa, mikä on yksi edellytyksiä onnistua, 
eheytyä ja tervehtyä, elää merkityksellistä 
elämää.

Se rakentaa tilan, jossa osaamme olla luo-
vempia ja voimme oppia näkemään merki-
tyksiä ja siten se rakentaa merkityksellistä 
maailmaa. Kun ihminen saa osallistua ja 
olla tasavertainen joukon jäsen, joka ym-
märtää mitä ollaan tekemässä ja samalla 
hänen mahdollisuutensa vaikuttaa lisään-
tyy, niin se rakentaa merkityksellisen maa-
ilman. Merkitys on kuulua johonkin.

Franz Kafkan mukaan ”onni on olla ih-
misten kanssa.”

Tila ja sen luoma suhde määrittää
Jätin britit siivoamaan varastoaan, mutta 
palatkaamme takaisin heihin. Heillä on 
konteksti, joka toimii metaforisesti, poeet-
tisesti. Tosiasiat voivat yhdistyä uudella ja 
yllättävällä tavalla saamalla uusia merki-
tyksiä.

Voimme ainoastaan kuvitella, mitä heidän 
välillään on tapahtunut. Mitä tapahtuu 

kymmenelle ihmiselle, jotka huomaavat, 
että he ovat siivoamassa isoa hylättyä va-
rastohallia Japanissa. Se on heidän ensim-
mäinen koulutuspäivänsä.

Iatmutl-heimon myytissä muutos tapahtuu 
kun muutoksen esteet poistetaan. (Bateson)

Väline on viesti
Nämä miljoonan punnan miehet toden-
näköisesti jo asenteellisesti ovat ihmisiä, 
jotka haluavat ottaa asioista selvää, he 
osaavat keskustella ja kysyä. He myös 
ymmärtävät että heille annetussa tehtäväs-
sä on pointtinsa. Heistä ainakin joku on 
perehtynyt japanilaiseen kulttuuriin.

Asia on varmastikin kirvoittanut monta 
hyvinkin sarkastista heittoa, mutta aivan 
varmasti asioita on pohdittu yhdessä. Ja-
panilaiset tietävät että epävirallisissa tilan-
teissa (lue tilassa) informaatio vaihtuu kai-
kista tehokkaimmin ja se kohdistuu juuri 
sellaisiin asioihin, jotka juuri sillä hetkellä 
ihmisiä eniten kiinnostaa tai vaivaa. Näin 
informaatio implementoituu välittömästi.

Yhteistyö tällä tasolla rakentaa hyvän 
joukkueen, se ryhmäyttää ihmiset. Tässä 
prosessissa ryhmälle syntyy yhteinen kieli 
ja oma huumorinsa. Se on kokemukselli-
nen, hyvä tila.

Kulttuuriantropologi Victor Turner on 
kehittänyt käsitteen Communitas, joka 
tarkoittaa aikatilaa, jonka on jostain yh-

teisestä päämäärästä  tai ajattelumallista 
innostuneen joukon yhteinen spontaani-
sesti syntynyt väliaikainen hyvin luova tila. 
Siinä rakenne on draamallinen, joka toimii 
taiteen logikaalla. Siinä muutoksen esteet 
poistuvat ja asiat järjestyvät itse prosessis-
sa.

Länsimaissa tulos on tärkeintä, japanilai-
sille tärkeintä on itse prosessi, kaikki mitä 
siihen kuuluu. Ei pidetä mitään vähäpä-
töisenä ja kaikkiin prosessin eri vaiheisiin 
prosessissa suhtaudutaan samalla vaka-
vuudella. Taiteessa on sanonta että ”kaikki 
on yksityiskohdissa”.

Tarkoituksena on oppiminen. Varasto-
hallin siivoaminen on konreettinen tapa 
kertoa, mitä japanilaiset ajattelevat siitä. 
Väline on viesti. Ymmärtäminen on hyvin 
haasteellista ja siksi myös palkitsevaa. Se 
lisää tehtävän luomaa intensiteettiä. Se 
on myös hyvin arvostava tapa opettaa: 
tapa, jossa luotetaan oppilaiden kykyyn 
selviytyä tehtävästä, ja joka perustuu 
kokonaisvaltaiseen ja keholliseen menetel-
mään, ja mahdollistaa oivaltamisen. Se on 
väliaikainen tila, joka syntyy kun tarvitaan 
uusia ajattelumalleja, toisenlaisia lähesty-
mistapoja.

Kuulin briteistä myöskin saunassa ja mi-
tään muuta informaatiota minulla ei heistä 
ole. Voi olla että se on pelkkä saunatarina, 
tosin erittäin hieno sellainen.

Olen kuitenkin Suomessa mallintanut 
erään suomalaisen yrityksen pilottiryhmiä, 
jossa he ovat kokeilleet leanorganisaatiota 
ja sieltä olen poiminut heidän kertomia 
kokemuksiaan. Näitä kokemuksia  on 
tuonnempana tässä kirjoituksessa, lainaus-
merkkeihin sijoitettuna.

Tässä kontekstissa kaikki on näkyvää. 
Kaikki näkevät toisensa. Kontrolli perus-
tuu visuaaliseen järjestelmään. Länsimai-
sessa järjestelmässä kontrolli perustuu nu-
meroihin ja raportteihin, jotka ovat hyvin 
haavoittuvia sille, miten ne tulkitaan.

Työn merkitys pitää olla itse prosessissa. 
Prosessissa avautuvat merkitykset ja näin 
ihmisten välille rakentuu yhteys. Yhteyden 
tunne on merkitys.
Jotta ymmärrämme asian tilana, omassa 
kontekstissaan, meidän on osattava käyt-
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tää sekä induktiivista että deduktiivista 
logiikkaa eli osaamme kulkea erilaisilla 
abstraktiotasoilla ylös ja alas.

Itse väline on varsinainen viesti. ”Kulttuu-
rin rakenteet ovat organisaation DNA.” 
(Liker)

Kulttuurin rakenne
Tämä väline sisältää myös antiteesi/teesi 
-logiikan.

Samalla kun britit opiskelivat japanilaista 
ajattelua ja oppivat ymmärtämään sitä, sa-
malla myös heidän oman kulttuurinsa syn-
tagma tuli näkyväksi. Se toimii heille pei-
linä, reflektiivisenä pintana. Voimme tulla 
näkyväksi vain toistemme kautta. Kun 
vertaamme omaa kontekstia vieraaseen 
kontekstiin, näemme ne erot, jotka tekevät 
erot. Tämä lisää ymmärrystä, antaa uusia 
vaihtoehtoja toimia ja tekee elämästämme 
merkityksellisempää, rikkaampaa ja näin 
mielekästä.

Hyvissä vuorovaikutukseen perustuvissa 
oppimisprosesseissa on paljon muutakin 
kuin se, mitä virallisen agendan mukaan 
olimme tulleet oppimaan. Alla oletukseni 
siitä, mitä britit oppivat japanilaisesta ta-
vasta organisoida:

Prosessi tekee kaiken näkyväksi, jolloin 
voidaan tehdä sitä, mitä kullakin hetkellä 
on järkevintä

Voimme pitää tauon, kun on tarpeen. Pro-
sessi jatkuu hiljaisuudessa.

Se tekee, joka parhaiten osaa, ja muut op-
pivat.

Kuka tahansa voi olla paras asiantuntija.

Havainnot, mitä näemme, kuulemme, tun-
nemme ovat aistien luoma järjestys. Tämä 
luo sisäisen kurin, missä kukaan ei ole nä-
kymätön ja jokainen voi loistaa.

Toimimme polykronisessa ajassa, mikä 
tarkoittaa, että jokainen hetki luo oman 

maisemansa. Siinä tilanne määrittää. Näin  
kokonaiskuva hallitsee, ja keskustelemme 
toistemme, työmme ja ympäristömme 
kanssa näkemällä mitä muut osaavat. Ei 
ole muita todellisuuksia kuin tämä kenttä. 
Se on yhteinen konteksti jossa itse prosessi 
on tärkeintä ja se on tila, joka kytkee ih-
miset yhteen.

Tämä luo oman yhteisen kielensä, huumo-
rinsa ja esitystapansa.

Jokainen kulttuurin esitystapa - rituaalit, 
seremoniat, karnevaalit, teatteri, runous 
- ovat elämän selityksiä ja konkreettisia 
esimerkkejä itsessään. (Turner, s. 13)

Kaikki, mikä ilmentää meitä on kieltä, ku-
ten puhe, eikä sen takana ole mitään. Jos 
emme tulkitse tai selitä sitä, annamme sen 
näyttäytyä kuin se on, se kertoo ymmär-
ryksestämme tästä maailmasta. Mikä on 
se hetki, miten kulloinkin sitä ilmaisemme. 
Mikään ei ole niin vaikeata ymmärtää 
kuin ilmeisin. Me olemme itse kieli, jolla 
ilmaisemme maailmaa. Se on varsinainen 
viesti.

Voimme tehdä siitä elävän tai itseään tois-
tavan rutiinin.

Kaikki, mikä ilmentää meitä, on ymmär-
ryksemme ja selityksemme maailmasta ja 
mitään ei ole sen takana.

Sisäistämämme hierarkiat, pelin säännöt 
estävät meitä ymmärtämästä tätä.

Näyttelijä Hannu Kiviaho sanoi, että Dos-
tojevskin tekstit voi esittää näyttämöllä 
yhtä hyvin tragediana kuin komediana. Se 
on vain esitystapa, jonka esittäjät itse va-
litsevat. Tyyli määrittää tulkinnan. Ei ole 
oleellista mitä puhumme, vaan miten me 
puhumme.

Keskustelin Matti Alpolan kanssa työn-
ohjauksista ja totesimme että toiset sessiot 
hurahtavat niin, että kun ensimmäisen 
kerran katsoo kelloaan, huomaa että on jo 
ylittänyt sovitun ajan ja toisissa sessioissa 
kymmenen minuuttia voi tuntua ikuisuu-

delta. Kuten Matti Alpola sanoi, teksti, 
käymämme puhe, on aivan sama.

Asenne, se miten suhtaudumme, luo tämän 
ilmaston, tilan. Meidän oma subjektiivinen 
kokemuksemme on ainoa todiste asian 
merkityksellisyydestä.

Ei ole oleellista mitä asiat ovat, vaan mitä 
ne tekevät.

Japanilaisessa aikakäsityksissä johonkin 
asiaan liittyvää tarkka hetki on tärkeätä. 
Tämä mahdollista tapahtuman oleellisim-
man hetken oivaltamisen. Milloin meidän 
kannattaa tehdä jotakin tai olla tekemättä 
mitään.

Tietoisuus on silmät, joka opettaa meidät 
näkemään paremmin ja ohjaa työtämme. 
Toiminta on jalat, jotka opettaa silmiä nä-
kemään paremmin.

Kilpikonna on aina nopeampi kuin jänis. 
Kun emme tiedä mitä tehdä, silloin kan-
nattaa pysähtyä ja edetä vasta, kun seuraa-
va askel on selkeä.

Kun ihmiset näkevät toisensa, he toimivat 
samassa rytmissä. Rytmi rakentaa aikatilan.

Kommunikaatio kulkee parhaiten epä-
virallisissa konteksteissa, koska siellä 
rytmi määräytyy sen hetkisen kontekstin, 
tilanteen mukaan. Sitä ei ole sävelletty 
valmiiksi, vaan se  voi muodostaa oman 
logiikkansa.

”Olemme myrskynsilmässä ja siellä on 
hyvä olla.”

”Tiedämme tiimin tunnelman ja jos tulipa-
lo on alkamassa voimme heti jututtaa.”

”Tiimi on fiilis”.

Tutkimalla kahta tai useampaa järjestel-
mää samanaikaisesti maailma järjestyy 
prismaattisesti, ja ymmärrys rakentuu 
osallistujien keskustelujen ja toiminnan 
kautta. Se ei ole pelkästään puhetta vaan 
konkreettista toimintaa, joka toimii kuin 

”Kommunikaatio kulkee parhaiten epävirallisissa 
konteksteissa, koska siellä rytmi määräytyy sen 
hetkisen kontekstin, tilanteen mukaan. Sitä ei ole 
sävelletty valmiiksi, vaan se  voi muodostaa oman 
logiikkansa.”
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taiteessa performanssi: se on esitys, jossa 
puhe on vain osa kokonaisuutta.

”Meillä on mangustikulttuuri.”
Kun jonkin tiimin jäsenen pää nousee 
muita ylemmäs, se on merkki siitä hän tar-
vitsee apua.

Poeettinen logiikka on myös mukana.

”Fläppitaulu on se nuotio, jonka ääreen 
kokoonnumme joka aamu. Se on tiimin 
kotipaikka ja kiintopiste.”

”Huumori on hyvin toivottavaa”.

”Voi myös sanoa, että on ollut paska päivä.”

Se on haastava, mutta turvallinen malli, 
jossa huumori, huulenheitto ja lörpöttely 
on osa prosessia.

Kaikissa järjestelmissä on oma kausaalilo-
giikkansa, omat loogiset sääntönsä, joita 
noudattamalla osaamme tanssia yhdessä. 
Meillä on oikeus improvisoida, ja useinkin 
on monia eri vaihtoehtoja toimia toisin, ja 
pitää myös ymmärtää milloin pitää nuo-
tittaa toisella tavalla. Se on moniääninen, 
polyfoninen elävä keskusteleva areena.

”Käyttämämme välineet viestivät. Yhtei-
syyden tunne ja itsensä toteuttaminen ovat 
tärkeämpiä kuin keskinäinen kilpailu. Se 
on auttamisen kulttuuri.”

”Opin tekemään asiat mahdollisimman 
helpoiksi.”

”Ihmiset tuntevat toisensa yli tiimirajojen. 
Olemme tärkeä osa kokonaisuutta.”

”Työ on hirveän mielenkiintoista.”

”Olemme kuin afrikkalainen kylä.”

”Kun yhdelle kertoo niin kaikki tietävät.”

Rekrytointihaastattelu performanssina

Tämän tarinan kertoi Lasse Salmi, joka on 
kehittänyt rekrytointiin seuraavan mallin:

Haastattelu tapahtuu siten että vetäjän lisäk-
si mukana on kaksi esimiestä ja työnhakijat.

Työnhakijoita on mukana useita, viisi on 
hyvä lukumäärä. He kertovat jokainen ta-
rinan kuvitellen, että vuosi on kulunut hei-
dän palkkaamisestaan ja aiheena on, miten 
he työpaikan saatuaan selvisivät kaikista 
pettymyksistä ja vastoinkäymisistä, joita 
he kohtasivat tässä uudessa työpaikassaan.

Kun voidaan haastatella samaan aikaan 
montaa hakijaa se säästää paljon aikaa. 
Se saattaa olla myös mielenkiintoista ja 
hauskaa.

Haastattelu tehdään rennossa ilmapiirissä, 
jossa kukin vuorollaan kertovat oman ku-
vitteellisen tarinansa.

He voivat myös kommentoida toistensa 
kertomuksia ja antaa niistä palautetta.

Haastattelujen pohjalta vetäjä ja esimiehet 
valitsevat oman ehdokkaansa. Salmen mu-
kaan se usein on kaikilla sama.

Tässä välineestä on se hyöty että myös 
haastateltavat näkevät ja kuulevat miten 
muut haastateltavat ovat vastanneet. Se 
yhdistää heitä siten, että he esimerkiksi 
vaihtavat facebook-osoitteitaan. Myöskään 
valinnasta ei tehdä valituksia. Se on myös 
oppimisprosessi tuleviin haastatteluihin.

Rekrytointiperusteena on se, miten ihmiset 
kohtaavat paineet ja  haasteet.

On mahdollista, että valinta osoittautuu 
vääräksi, vaikka se tehtäisiin millä meto-
dilla tahansa. Jos näin käy,  esimies ei jou-
du kantamaan vastuuta valinnasta yksin.

Tämä luo peilin jossa ihmiset voivat tutkia 
itseään toistensa kautta ja oppia siitä.

Organisaation rakenne voi myös luoda 
uutta. Sosiaalinen maailma on muutoksen 
ja uusien mahdollisuuksien maailmaa. 
Ihminen itse tekee kaikesta elävää.

Hyvässä taideteoksessa teoksen yksityis-
kohdat toimivat myös itsenäisinä taide-
teoksina. Emme voi hierarkisoida asioita 
tärkeiksi tai vähemmän tärkeiksi.

Richard Schechnerin mukaan teatterihar-
joitukset ovat muuttuneet oman henkilö-
kohtaisen, psykofyysisen ja sosiologisen 
ymmärryksen tutkimukseksi. Teatterioh-

jaaja ei enää muokkaa näyttelijöitä oman 
teoriansa pohjalta. Ainoa mitä voidaan 
tietää etukäteen on että itse esitys voi ta-
pahtua milloin vain prosessin aikana ja 
kaikki, myös katsojat voivat osallistua ja 
ottaa aktiivisen roolin. Esiintyjien pitää 
paljastaa itsensä, vaikka he pysyisivätkin 
pelkästään roolissaan.

Yhteiskuntamme ”kybernetisoituu” yhä 
enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että oleel-
lisin on ihmisten välisessä suhteessa. Se 
ei noudata etukäteen sovittuja sääntöjä. 
Esitys itsessään luo tilan, joka saa mei-
dät tutkimaan itseämme avamaan omaa 
suhdettamme, omia tiedostamattomia 
olettamuksiamme ja samalla se tekee nä-
kyväksi uusia toimintamalleja, ratkaisuja 
ja näkökulmia. Voimme hyödyntää sitä ar-
kipäivämme epävirallisissa kohtaamisissa 
kuten juhlissa tai hyvinkin muodollisissa 
tilanteissa, kuten esimerkiksi työnotto-
haastattelussa. (Schechner, s. 239)

Johdamme prosessia, emme ihmisiä, ikään 
kuin kenelläkään ei olisi mitään valtaa. 
Itse prosessi ja niihin liittyvät periaatteet 
ovat johtotähti.

Osaamme luoda tilaa, joka puolestaan luo 
meitä.

”Taide on teoria siitä, miten maailma 
näyttäytyy ihmisille.” (Gleieck, s. 186) 
Luomme itse itsemme.

Olen pyrkinyt tekemään tämän artikkelin 
taiteeseen ja kulttuuriantropologiaan perus-
tuvat abstraktit väitteet ja pohdinnan sel-
keäksi konkreettisten yksityiskohtien avulla 
ja valaista sitä havainnollisin esimerkein.

Toivon onnistuneeni.  
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Tiedätkö, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat? 
Ja, ehkäpä myös NLP-pikkujoulut? 
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin 
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat, niin tiedät!

Tänä vuonna vietämme NLP-pikkujouluja alueellisesti! 
Esimerkiksi Helsingissä NLP-yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksuttoman 
ekstraillan joulukuussa, asianmukaisten pikkujoulutarjoilujen höystämänä!

Kaikki suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; 
vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat. 

Ideoita, palautetta ja toiveita paikallistoimintaan? 
Ota yhteyttä NLP-iltojen aluevastaaviin 

tai NLP-yhdistyksen  iltakoordinaattoriin 

Ivi Maunuksela-Maliseen nlpillat@nlpyhdistys.fi.

NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaamaan NLP-taitojasi ja oppi-
maan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen 
tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.

NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten 
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa on no-show 
maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja 
vapautat paikkasi halukkaalle.

NLP-illoista ja tutustumisilloista saat lisätietoa NPL-iltojen koordinaattorilta Ivi Maunuksela-
Maliselta: nlpillat@nlpyhdistys.fi sekä oman alueesi aluevastaavalta.

NLP-ILTOJA, NLP-PIKKUJOULUJA!

Joululahjaksi NLP:stä kiinnostuneelle ystävällesi tai tuttavallesi:

maksuton tutustuminen toimintaan mielenkiintoisessa NLP-illassa Helsingissä ti 19.12,pikkujoulufiilistä 

ja –tarjoilua, vuodenvaihteen lehti ja koko vuoden 2018 jäsenyys etuineen vain 50 euroa.
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NLP JA IHMISYYS

Sanotaan, että ihminen on luomakunnan 
kruunu. Ja että ihmisen erottaa eläimistä tie-
toinen ajattelu. Eläimillä ei ole samanlaista 
kapasiteettia analysoida ja pohtia asioita. 
Niiltä puuttuu kyky loogiseen ajatteluun. 
Noin karkeasti ottaen. Joku lukijoista kuiten-
kin miettii, että kyllä meidän Musti ainakin 
osaa ajatella. Viimekin viikolla se selvästi 
suunnitteli etukäteen varastavansa leivät pöy-
dältä kun kukaan ei huomaa…

Mihin eläimet sitten tuhlaavat elämänsä? 
Lisääntymiseen ja hengissä pysymiseen. Ehkä 
toisessa järjestyksessä, mutta kuitenkin. Ha-
rakka kuluttaa päivänsä säntäillen paikasta 
toiseen ruuan perässä. Sillä on loputtoman 
vaativa poikue ruokittavana ja puoliso huite-
lee ties missä.

Sorsaperhe uiskentelee kaikessa rauhassa lam-
men sinessä. Isä ja äiti lipuvat ylväästi edellä 
ja perässä uivat kaikki viisi poikasta. Miten 
suloista. Vastaan tulee vastarannan pariskun-
ta ja isännät päätyvät raivoisaan reviiritaiste-
luun, joka päättyy perheemme häviöksi.

Jääkö sorsaisukki hautomaan kostoa vasta-
rannan voittajalle? Tuskin. Sen mieli ei jää 

kelaamaan tapahtunutta uudelleen ja uudel-
leen.

- ”Minun olisi pitänyt käyttää enemmän sii-
piä ja nokkaista kovemmin. Mutta se vasta-
rannan iiskotti käytti epäreilusti räpylöitään 
ja potki arkaan paikkaan, hävytöntä!”

Mitä ihminen tekee ylivertaisella aivokapa-
siteetillaan? Käyttää sitä asioiden murehti-
miseen ja vatvomiseen. Menneisyyden kela 
pyörii nonstoppina mielessä ja tulevaisuus 
näyttäytyy vähintäänkin pelottavalta, tai ai-
nakin samalta kuin eilinen.

Voiko ihmiselämällä olla muuta tarkoitusta 
kuin hengissä pysyminen ja lisääntyminen? 
Jos on, niin mitä se on sinulle?

Voiko se olla sitä, että tietoisuus, joka sinä 
olet, tulee tietoiseksi itsestään? Löydät sen, 
joka on tietoinen ajatuksista, jotka mielessä 
vaeltaa. Sen tietoisuuden, jolla on kaikki 
hyvin koko ajan ja joka on täydellisessä 
rakkauden ja ilon tilassa ikuisesti. Sen, joka 
osaa olla takertumatta ajatuksiin ja tuntei-
siin. Ovatko ajatuksesi muuten totta? Mistä 
tiedät?

Byron Katien ”Työ, The Work” on mainio 
tapa kyseenalaistaa ajatuksensa. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan alistat stressaavan 
ajatuksesi neljän kysymyksen vaikutukseen 
ja lopuksi käännät ajatuksen ympäri.

Kysymykset ovat:
1.  Onko se totta?
2.  Voitko ehdottomasti tietää,
 että se on totta?
3.  Miten reagoit kun ajattelet tuon   
 ajatuksen?
4.  Kuka olisit ilman tuota ajatusta?
 Ja tee väitteelle täyskäännös.

Huomioi, että tutkit vain sitä ajatusta. Tee 
harjoitus viipyillen, antautuen ja jos mah-
dollista kirjaa vastauksesi ylös, ettei apina-
mielesi pääse huijaamaan sinua. 

Anita Ahonen

Ihmisen erottaa eläimestä kyky loogiseen ajatteluun.
Ihmiset eivät kuitenkaan aina ajattele, mihin he

käyttävät ajattelukykyään, kirjoittaa Anita Ahonen.

  ”Mitä 
ihminen tekee 
ylivertaisella 

aivokapasitee- 
tillaan?”

  ”Voiko 
ihmiselämällä 

olla muuta tarkoi-
tusta kuin hengis- 
sä pysyminen ja 
lisääntyminen?”

  ”Ovatko ajatuksesi muuten totta? 
Mistä tiedät?”
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Jerry Ketola: ”Selkäkipu on lähes meil-
le kaikille tuttua, niin tuttua, että sitä 
voidaan pitää jo lähes osana ihmisyyttä. 
Selkäkipua voisikin verrata flunssaan, 
joka tulee ja menee, vaikka toisaalta isolle 
joukolle siitä tulee vuosikausia kestävä 
ongelma. Selkäkivun selättämiseksi onkin 
aikojen kuluessa pyritty löytämään ns. 
magic bulletia eli jotakin taianomaista 
hokkuspokkus-juttua, joka ratkaisisi on-
gelman. Pitkittyneen selkäkivun hoidossa 
tarkka-ammunta, jossa häränsilmä on 
selkärangassa, ei kuitenkaan ratkaise sel-
käkivun syytä kuin erittäin harvoin. Para-
doksaalisesti lääketieteen ja teknologian 
huiman kehityksen myötä selkäkipuisten 
lukumäärä vain jatkaa kasvuaan.”

Itsekin olen tuhlannut rahaa moneen eri-
laiseen hoitoon vuosien aikana ja usein 
olen turhautuneena ajatellut, että tätä 
selkäkipua kannan mukanani lopun elä-
määni. Vaikka hoidot ovat olleet tärkeitä, 
selkäkivun syihin ymmärsin pysähtyä vas-
ta kun itse aloin systemaattisesti opiskella 
mielen ja kehotietoisuuden vaikutusta 
hyvinvointiin ja tasapainoon. Samalla 
aloin itse pikkuhiljaa ymmärtämään myös 
omaa kipuhistoriaani.

Jerry Ketola: ”Syitä selkäkivun yleisty-
miselle on monia ja sen vuoksi kroonisia 
kiputiloja tulisi tarkastella kaikkien ihmi-
syyteen liittyvien näkökulmien mukaan. 
Perinteisesti yhteiskunnassamme kipua 
on hoidettu varsin yksipuolisesti ja se voi 
olla yksi syy selkäkipuisten lukumää-
rän jatkuvaan kasvuun. Kivun hoidossa 
keskitytään usein pelkästään selän ra-
kenteissa oleviin ”vikoihin” ja pyritään 

kohdistamaan hoitoa pelkästään niihin, 
huomioimatta aina kipukokemuksessa 
mukana vaikuttamassa olevia psykososi-
aalisia tekijöitä.”

Kirjoittamisen aikana oivalsin itse paljon 
lisää metatason tietoa ihmisen kokonais-
valtaisesta hyvinvoinnista ja olen kiitol-
linen yhteisestä ja arvokkaasta kirjoitus-
matkasta Jerryn kanssa.

Jerry Ketola: ”Mielen ja kehon yhteyttä 
ei voida loputtomiin kiistää, sillä ne ovat 
kiinni toisissaan ja viisaasti vuorovai-
kutuksessa toistensa kanssa jatkuvasti. 
Kehon kokema vamma vaikuttaa mieleen, 
jossa puolestaan muodostuu kivulle mer-
kitys. Selkäkipu vaikuttaa ihmisen mie-
leen ja toimintaan aina yksilöllisesti. Siksi 
selkäkivun hoidossa parhaiten toimiikin 
yksilöllinen lähestymistapa, jonka kes-
kiössä tulisi olla ihminen, eikä pelkästään 
sen kivulias kehon osa.”

Omaan selkäkiputarinaani liittyi fyysis-
ten vaurioiden myötä myös huima määrä 
piilotettuja tunteita. Kun aloin tutustu-
maan piilottamiini häpeän ja syyllisyyden 
tunteisiini, selkäkipuni paraneminen sai 
aivan uuden mahdollisuuden. Vuosien hoi-
tokierre sai rinnalle paranemisen avaimet, 
jotka lähtivät sisältäni.

Toinen paranemisen avain selkäkipupolul-
la oli uskomustyöskentely. Olen vuosien 
saatossa purkanut paljon ydinuskomuksia 
ja kun opettelin olemaan enemmän an-
teeksiantava ja hyväksyvämpi itseäni koh-
taan sekä rentouttamaan kehoani, sillä oli 
suora vaikutus myös selkäkipuuni.

Joskus ehkä suhtaudumme huomaamat-
ta itseemme kuin koneeseen. Enemmän, 
kovempaa ja paremmin-ajatus voi olla tut-
tuakin tutumpi. Voi olla, että ihmisyyskin 
hukkuu tässä suoritusputkessa, jos emme 
löydä tilalle uudenlaisia toimintamalleja. 
Omalla kiputarinallani koin tämän varsin 
konkreettisesti ennen kuin löysin palan 
itsemyötätuntoa elämääni.

Mielen tutkiminen ja oman mielen parem-
pi ymmärtäminen antavat uusia näkökul-
mia myös kivun keskelle. Kehon äärelle 
pysähtyminen ja sen kuunteleminen on 
tärkeää – onhan kehollamme aina ollut 
taito hoitaa itseään.

Uusimman tutkimustiedon valossa kipu 
muodostuu sataprosenttisesti aivoissa. 
Aivojen kipuun liittyvistä mekanismeista 
saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Kipu ja 
sen moderni hoitaminen on aina koko-
naisvaltaista kehon ja mielen hoitoa.

Toivommekin, että ihmiset saavat oival-
luksia modernista kiputiedosta sekä in-
himillisyydestä ja mielen joustavuudesta. 
Kenties teet näkökulman kierrätyksen ja 
löydät mahdollisuuden portaat, miten itse 
voit vaikuttaa kipuun. Hoito tulee ulko-
puolelta, mutta paraneminen lähtee aina 
ihmisestä sisältä. 

Kirjoittajat
Jaana Hautala ja Jerry Ketola
Jaana Hautala on kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin puolestapuhuja, mentaali- 
ja yritysvalmentaja. Jerry Ketola on 
osteopaatti ja terveystiedon maisteri. 
Kirja ”Selkäkipu ja mielen voima” julkaistaan 23.10.

Viimeiset 8 kuukautta olen elänyt mielenkiintoista 
aikaa tiiviisti osteopaatti Jerry Ketolan kanssa. Olem-
me kirjoittaneet Otavalle kirjaa ”Selkäkipu ja mielen 
voima”. Kirjoittaminen on koskettanut minua varsin 
läheisesti, olenhan ollut selkäkipupotilas yli 35 vuot-
ta. Samalla kirja on ollut minulle eräänlainen tera-
piakirja, ja kirjoittamismatkan varrella olen löytänyt 
uusia näkökulmia ja paranemisen avaimia omalle 
kipupolulleni, kirjoittaa Jaana Hautala.  

MODERNI 
KIPUTIETO JA 
MIELENTAIDOT 
oppimistehokkuuden
kasvattamiseksi

”Kivun hoidossa keskitytään 
usein pelkästään selän raken-
teissa oleviin ”vikoihin” ja 
pyritään kohdistamaan 
hoitoa pelkästään niihin, 
huomioimatta aina 
kipukokemuksessa 
mukana vaikutta- 
massa olevia 
psykososiaalisia 
tekijöitä.”

”Selkäkipu vaikuttaa ihmisen 
mieleen ja toimintaan aina 
yksilöllisesti. Siksi selkäkivun 
hoidossa parhaiten toimiikin 
yksilöllinen lähestymistapa, 
jonka keskiössä tulisi olla 
ihminen, eikä pelkästään sen 
kivulias kehon osa.”
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KIUSAAMINEN
 Kun kiusaamisesta on kyse, liikumme puheissa ja uskomuk-

sissa pääosin loogisten tasojen identiteettitasolla. Ja kuitenkin 
kiusaaminen on kulttuurinen ilmiö, jossa valta on keskiössä. 

Sen ytimessä ei ole kiusatun erilaisuus, vaan kiusaajan 
asema ja yhteisön kivut, kirjoittaa Marja-Leena Savimäki.

  

Minulle sanalla ’kiusaaminen’ on monen-
laisia kokemussisältöjä. Olin kouluikäise-
nä koulukiusattu, lukiossa jopa opettajan 
taholta, ja myöhemmin nuorena aikuisena 
työelämässä työpaikkakiusattu. Työssäni 
muutosvalmentajana minulla on ollut 
muutamia kiusattuja asiakkainani ikähaa-
rukassa 12 – 76 vuotta.

Kiusaamiseen liittyvät kielteiset kokemuk-
seni olen käsitellyt jo liki kolmekymmentä 
vuotta sitten ja ne ovat jo taakse jäänyttä 
elämää. Mutta ymmärrän hyvin kokemus-
teni kautta, mistä puhutaan, kun kiusaa-
misesta puhutaan.

Kerron tässä artikkelissa hieman kiusaa-
misesta ilmiönä sekä kiusaamisen jälkihoi-
don mallista. Lisäksi kerron miten ohjaan 
asiakkaitani käsittelemään kiusaamista ja 
siihen liittyviä traumoja ja ongelmia.

”Jokaisesta ikäluokasta n. 10% kokee kiu-
saamista koulussa. Osalle lapsista koke-
mus jättää pitkäaikaisia jälkiä”, kirjoittaa 
Päivi Hamarus FM, KT. (Hän on tehnyt 
väitöskirjan aiheesta Kiusaaminen ilmiö-
nä. Yläkoululaisten kokemuksia kiusaami-
sesta, 2006).

Kiusaaminen ilmiönä

Syntyäkseen ja kehittyäkseen, kiusaaminen 
tarvitsee yhteisön, jossa on tietynlaiset 
lainalaisuudet. 1) Yhteisön jäsenet eivät 
voi valita muita jäseniä. 2) Jäsenet kuulu-
vat siihen ennalta määräämättömän ajan, 
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yleensä pitkään. 3) Yhteisöstä eroaminen 
ei ole helppoa. (Eriksson B. 2001, Mobb-
ning: en sociologisk diskussion. Sociolo-
gisk forskning 2, 8-43).

Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi päivä-
kodit, koulut ja oppilaitokset, työpaikat, 
armeija ja myös vanhainkodit.

Kiusaaminen tapahtuu aina yhteisössä tai 
ryhmässä, ja sen lähtökohtana on toiseu-
den luominen, erilaiseksi leimaaminen ja 
tämän perusteella ryhmästä sulkeminen. 
Kiusaamisessa tärkeää on tuottaa uhan 
tunnetta. Kyseessä on vuorovaikutus-
prosessi, jossa on mukana sekä kiusaaja 
ja kiusattu, että koko yhteisö tukemassa 
tätä toimintaa, halusi tai ei. Tästä syystä 
tutkimusten mukaan kiusattu ei pysty pal-
jonkaan vaikuttamaan kiusaamisen jatku-
miseen tai loppumiseen.

Kiusaaminen on piilossa oleva ilmiö, min-
kä takia opettajat tai esimiehet eivät aina 
tunnista sitä. Kiusaamista on sekä henkistä 
että fyysistä.

Noin puolitoista vuotta sitten kävin kuun-
telemassa Päivi Hamaruksen luentoa kiu-
saamisesta. Luennon toisen osan piti Valo-
pilkku-projektin Tina Holmberg-Kalenius 
ja Saija Salmi kehittämästään Kiusaamisen 
jälkihoitomallista, jota he toteuttavat me-
nestyksekkäästi Lahden Tuki- ja neuvon-
takeskus Valopilkussa. Saimme luennolla 
kuulla hyvää tietoa kiusaamisesta ilmiönä 
ja jälkihoidon tarpeellisuudesta sekä itse 

jälkihoidosta, mutta yleisön kysymykseen: 
”Miten kiusaamiseen olisi hyvä puuttua, 
kun kiusaaja ei halua, koska pelkää?” 
ei tullut oikein vastausta. Minulle tuota 
kysymystä tärkeämpi kysymys on: ”Mitä 
voimavaroja kiusattu tarvitsee, jotta us-
kaltaa ottaa avun ja tuen vastaan?”

Jutun loppupuolella vastaan kysymyk-
seeni kertomalla, miten olen ohjannut 
asiakkaitani vaikuttamaan hyvinvointiin-
sa ja miten Sosiaalipanoraaman (Social 
Panoramas, Lucas Derks 2005) menetel-
mien avulla piilossa olevat ilmiöt saadaan 
näkyviksi.

Sosiaalipanoraamamalli on tavallisuudes-
ta poikkeava kohtaaminen luoksepääse-
mättömien, automaattisten, nopeiden ja 
tiedostamattomien ajatusprosessien kans-
sa. Puhumme ”ei-tietoisesta sosiaalisesta 
kognitiosta”, siitä miten ihmiset mieltävät 
ihmiset mielessään. Koska ihmisten so-
siaalisen todellisuuden malli on tiedosta-
maton, useimmat ihmiset eivät ymmärrä 
kantavansa mielikuvia muista ihmisistä 
lakkaamatta mielessään; eivätkä sitä, että 
he ovat rakentaneet mielikuvat ihmisistä 
itse ja jatkavat rakentamista edelleen, 
eivätkä sitä, että he jatkuvasti järjestävät 
ja muuttavat niitä. Ihmissuhteet eivät 
olekaan hallitsemattomia ilmiöitä, vaan 
tiedostamattomien ajatusprosessien tu-
losta. Se on heidän varhaiskehityksensä 
looginen tuote. Kaiken minkä ihminen on 
mieleensä rakentanut hän voi muuttaa.
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“Kiusaamisen ytimestä löytyy pääsääntöisesti 
pelon, syyllisyyden ja häpeän tunteita. 
Nämä tunteet ovat yhteisön ja sen jäsenten 
vaiettuja kipukohtia” 

 ”Mitä voimavaroja kiusattu tarvitsee, 
jotta uskaltaa ottaa avun ja tuen vastaan?”

Tuotettu erilaisuus

Kiusaamisesta puhuttaessa on hyvä erot- 
taa käsitteet erilaisuus ja tuotettu erilai-
suus (erilaiseksi leimaaminen). Ihmisen 
erilaisuus on ainutkertaisuutta, yksilölli-
syyttä, joka on tärkeä persoonallisuuden 
rakennusaine. Tuotettu erilaisuus on eri-
laisuutta, joka määritellään ”kielletyksi” 
ja ”sopimattomaksi”, joksikin sellaiseksi 
joka kuuluu poistaa tai eristää; ihmisen 
tulee muuttua toiseksi voidakseen tulla hy-
väksytyksi. Tuotetun erilaisuuden rakentaa 
yhteisö. Kiusaamisessa on kyse tuotetusta 
erilaisuudesta ja se on ryhmässä sovittua.

Kiusaamiseen sisältyy kolme eri tasoa: 
Ensimmäinen on tekojen taso. Tähän 
liittyy testaaminen, hauskanpito, vaienta-
minen, rituaalit ja eristäminen. Nämä ovat 

kiusaamisen keinoja ja näkyvät yhteisössä. 
Näiden tekojen avulla kuvataan, miten 
kiusattua on kiusattu.

Testaamisvaiheessa kiusaaja testaa enem-
män tai vähemmän ei-tietoisesti sekä 
kiusatun että yhteisön reaktioita kiusaami-

seen. Kiusaaja saattaa testata useita jäseniä 
sanomisten ja tekemisten avulla, ja lopulta 
kaikista testatuista seuloontuu kiusatuksi 
se, kuka reagoi ”oikein”, eli ei vastusta. 
Lisäksi tarvitaan yhteisön ”hyväksyntä”. 
Kiusatun valttikortti on avoimuus. Kun 
asia tehdään näkyväksi kiusaaja menettää 
valtansa. Valitettavan usein tapahtunutta 
hävetään niin paljon, ettei siitä uskalleta 
tai haluta kertoa.

Kiusaamisessa hauskanpito on olennaista. 
Hauskuus syntyy yleensä siitä, kun kiu-
sattu saadaan nolattua ja hänet saadaan 
naurettavaan asemaan. Kiusaaminen 
piilotetaan hyvin usein huumorin ja lei-
kin varjoon. Kiusattu, samoin kuin joku 
tilanteeseen puuttuva henkilö saa helposti 
tosikon maineen.

Vaientamisen tarkoituksena on ottaa 
kiusatulta valta pois. Se voidaan tehdä sa-
nomalla: ”Ole hiljaa!” tai tuottamalla kiu-
satulle häpeää aina kun hän on äänessä. 
Esimerkiksi nauretaan kiusatun mielipiteil-
le tai huokaillaan ääneen, joka kerran, kun 
hän sanoo jotain.

Eristämisessä kiusattu suljetaan pois yh-
teisöstä. Tällä tavalla kiusattu riisutaan 
sosiaalisesta vallasta ja kiusaaja määrit-
telee sallitut sosiaaliset suhteet kiusatulle. 
Eristäminen johtaa usein kiusatun omaan 
haluun eristäytyä ryhmästä. Kiusaaja myös 
antaa valtaa niille, joille haluaa ja takaa 
omien kannattajien pysymisen ympäril-
lään.

Esimerkki omista kansakouluajoistani. 
Äidinkieleni on suomi, mutta kävin ruot-
sinkielistä koulua. Minut suljettiin ryh-
mästä sanomalla: ”Eihän kukaan halua 
olla tekemisissä suomea puhuvan, lihavan 
lettipään kanssa.” Lisäksi tätä vahvistettiin 
eri tavoin.

Kiusaamiseen kuuluvat rituaalit tuottavat 
yhteisöllisyyttä. Ryhmä yhtenäistyy, kun 
kiusaaminen kestää pitkään. Kukaan ei tee 
sitä, tai pidä siitä, mikä on kiusaamisen 
kohde, koska kiusaamiseen liittyvät syyt 
voidaan tuottaa kenelle tahansa.

Usein rituaaleihin liittyy kiusatulle tuotettu 
”inhottavan” leima. Esimerkiksi, jos kiu-
saamisen kohteena on lihavuus, kukaan ei 
ota vastaan tarjottua makeista kiusatulta 

tai ryhmän jäsenet lakkaavat syömästä 
makeisia julkisesti ja tekevät siitä nume-
ron. Esimerkki omista kansakouluajoista-
ni. Kutsuin luokkatovereita syntymäpäivil-
leni. Kaikki kutsutut tulivat kyllä, mutta 
kukaan ei syönyt kakkua eikä muutakaan 
tarjottavaa, etteivät lihoisi yhtä lihavaksi 
kuin minä.

Tällainen yhteisöllisyys on rikkinäistä. 
Vaikka ryhmässä vallitsee yhteisöllisyys, 
sen jäsenten väliset suhteet ovat heikot. 
Tällaisessa yhteisöllisyydessä voidaan huo-
nosti. Se perustuu vallan epätasapainoon 
ja pelkoon.

Toinen taso on tarinat, joita kiusatusta 
kerrotaan. Kiusatulle luodaan tarinoiden 
avulla tietynlainen maine ja erilaisuuden 
leima. Oikeutus yleensä sisältyy tarinoihin: 
”Kun se on sellainen…” On tärkeää ym-
märtää, että syy kiusaamiseen voi löytyä 
keneltä tahansa. Maine voidaan luoda 
kenelle tahansa, mutta siinä on tietyt lai-
nalaisuudet. Erilaisuus liittyy ryhmän kult-
tuuristen piirteiden vastakohtiin.

Esimerkki omista kansakouluajoista. Kult-
tuurisesta arvostuksesta poikkeava pukeu-
tuminen oli helppo kiusaamisen kohde. 
Olin luokan ainoa, joka käytti äidin om-
pelemia vaatteita. Luokkatovereillani oli 
kaupasta ostetut valmisvaatteet.

Kolmas taso on kiusaamisen todelliset 
syyt. Kiusaamisen ytimestä löytyy pää-
sääntöisesti pelon, syyllisyyden ja häpeän 
tunteita. Nämä tunteet ovat yhteisön ja 

sen jäsenten vaiettuja kipukohtia. Kiusattu 
voi pelätä asemansa/statuksensa menettä-
mistä, suosionsa laskua tai kaveripiirinsä 
menettämistä, ja kiusaa säilyttääkseen 
jotain itselleen tärkeää hyvää. Säilyt-
tääkseen tärkeän hyvän, kiusaaja siirtää 
ryhmän fokuksen pois itsestään johonkin 
toiseen ryhmän jäseneen, joka on testaa-
misvaiheessa reagoinut testaamismielessä 
heitettyihin kommentteihin tai tehtyihin 
tekoihin ”oikein”.

Kiusaaja käyttää tietämättään hyväkseen 
yhteisössä olevia pelon, syyllisyyden ja 
häpeän tunteita ja saa näiden vaiettujen 
tunteiden avulla ryhmän ”tuen” teoilleen. 
Kiusaaja harvoin on yhteydessä todellisiin 
tunteisiinsa ja tekojensa syihin. Päästäk-
seen käsiksi niihin hän tarvitsee syvällisiä 
reflektiivisiä keskusteluita tai interventioi-
ta. Kiusaajakin tarvitsee tukea ja apua.

Kun kiusaaminen kestää pitkään osalla 
kiusatuista syntyy uskomus, että syy on 
heissä, että heissä on jotain vikaa. Osa ym-
märtää, että kiusaamisessa on kyse jostain 
muusta kuin heidän erilaisuudestaan. Ym-
märrys antaa vahvuutta vastustaa kiusaa-
mista. Yhteisön jäsenten on mahdollista 
nähdä ja ymmärtää ilmiön ydin, kun kiu-
saamisen dynamiikka avataan kiusatulle ja 
koko ryhmälle. Avoimuus vie voimaa pii-
lossa olevalta vallankäytöltä. Myös yhteisö 
tarvitsee tukea ja apua..

Kiusaamisen vaikutukset

Kiusaamiseen liittyvät yleiset uskomukset 
voivat olla syynä jälkihoidon poisjäämi-
seen. Esimerkkeinä tällaisista uskomuksis-
ta ovat ajatukset, että kiusaaminen johtuu 
kiusatun erilaisuudesta, tai että kiusaaja 
on luontainen johtaja tai häiriintynyt nar-
sisti.

Kiusatusta ajatellaan, että hän liian koh-
telias ja ystävällinen eikä kykene puolus-
tamaan itseään, tai kiusattu on reppana, 
liian hiljainen tai kovaääninen ja ärsyt-
tävä. Taustaoletuksena näissä on, että 

”Kiusaaja käyttää tietämät-
tään hyväkseen yhteisössä 
olevia pelon, syyllisyyden 
ja häpeän tunteita ja saa 
näiden vaiettujen tunteiden 
avulla ryhmän ”tuen” teoil-
leen.”
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alemmuudestaan etteivät he ota elämän 
hyvää vastaan, vaikka se tarjoiltaisiin kulta-
lautasella. He ovat oppineet, että vahvempi 
päättää heidän elämästään eikä kehenkään 
voi luottaa.

Kiusaaminen aiheuttaa turvattomuutta; 
valmiustilan - tunteen, että pitää jatkuvasti 
olla varuillaan. Kiusattu oppii pelkäämään, 
mitä seuraavaksi tapahtuu. Kiusaamisen 

seuraukset voivat olla laaja-alaisia ja vaiku-
tuksiltaan elämänmittaisia.
Kiusaamisen vaikutukset ovat yksilöllisiä 
ja siksi reaktiot ja oireet ovat hyvin yksi-
löllisesti erilaisia ja eriasteisia. Vaikutukset 
ulottuvat myös kiusatun perheeseen ja lä-
heisiin. Lisäksi on hyvä tietää, että kaikki 
kiusaamista kokeneet eivät traumatisoidu 
vaan jopa kokevat vahvistuneensa koke-
musten avulla.

Valopilkun jälkihoidon malli
Mikä toimii parhaiten toipumisessa ja selviytymisessä? 

Lyhyesti sanottuna: Kiusaamiskokemuksesta selviytymiseen tarvitaan 
usein kohtaaminen oikeanlaisen ihmisen kanssa oikeaan aikaan 

oikeassa paikassa. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että kiusatuksi 
tullut kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, ja että hänen kokemuk-

siinsa uskotaan sellaisenaan. 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Valopilkku-projektissa on 
kehitetty seuraavanlainen kiusaamisen jälkihoidon malli:

Lähestymistapana NLP ja 
sosiaalipanoraamamalli

Kiusaamiskokemusten käsittelyyn ja kiel-
teisen minäkuvan myönteistämiseen olen 
löytänyt toimivia prosesseja mm. NLP:stä 
ja sosiaalipanoraamamallista. Malli tekee 
mahdolliseksi tiedostaa, kuinka ihminen 
sijoittaa itsensä muiden joukkoon. Olem-
me voineet sijoittaa itsemme paikkaan, 
joka usein estää meitä saamasta parhaat 
mahdollisuudet elämäämme, ja joka usein 
rajoittaa meitä.

Jokainen meistä on aloittanut oman so-
siaalisen maailmankuvansa rakentamisen 
heti syntymästään. Ihmiselle osoitetaan 
vauvasta lähtien hänen ”oma paikkansa” 
sosiaalisessa ympäristössä ja se, kuka hän 
on siinä. Toisin sanoen, ympäristön peilien 
avulla ihminen on rakentanut käsitystä it-
sestään – omaa minäkuvaansa – suhdettaan 
itseensä ja muihin.

”Oireina voi esiintyä 
rooliin turvautuminen, 

esimerkiksi pellen rooli, 
mikä on keino kätkeä 

kokemuksensa ja kieltää 
tunteensa.”

Asiakastapaus

Nuorin asiakkaani, jolla on ollut aiheena 
kiusaaminen, oli 12-vuotias. Kutsun häntä 
Villeksi. Ville puhui kiusaajastaan nimellä, 
mutta käytän tässä sanaa kiusaaja.

Ensimmäisessä tapaamisessamme Ville 
kertoi omista kiusaamiskokemuksistaan 
koulussa. Villen keho oli jännittynyt ja hä-
nen katseensa vaelteli ympäristössä ikään 
kuin hän olisi seurannut mielessään, missä 
kiusaaja sijaitsee. Hän kuvaili tilannettaan 
koulussa: ”Pakko koko ajan pitää silmällä, 
missä se kiusaaja on, ettei vaan joudu sen 
kanssa tekemisiin.” Kyselin tarkennuksia, 
jotta sain lisää tietoa Villen kokemuksista 
ja hänen maailmankuvastaan. (Villen äiti 
oli aiemmin kertonut minulle, että Ville ei 
ollut saanut opettajaltaan tukea, vaan opet-
tajan mielestä Villen olisi ollut parempi olla 
vähemmän sosiaalinen ja pysyä enemmän 
taka-alalla niin luokassa kuin muutoinkin.)

Kerroin Villelle mistä kiusaamisessa on 
oikeasti kyse. Juttelimme asiasta ja käytin 
uudelleenmäärittelyä tarpeen mukaan. Seu- 
raavaksi kerroin sospanista, eli siitä miten 
ihminen rakentaa mieleensä sosiaalisten ti- 
lanteiden kokemuksensa, ja että nyt tut-
kisimme yhdessä sitä, miten hän on ra-
kentanut mieleensä suhteensa kiusaajaan. 
Teimme sosiaalipanoraaman kiusaamis-
kokemuksesta. Kontekstina oli koulu ja 
tunnetilaansa koulussa Ville kuvasi pelon ja 
ahdistuksen sekoitukseksi.

Kiusaajan henkilöitymä sijaitsi Villen sosiaa-
lipanoraamassa lähellä Villeä isona auktori-
teettina. Muut lapset olivat etäällä ryhmässä. 
Ville ei kuulunut ryhmään vaan oli selkeästi 
ryhmän ulkopuolella. Villen tukena ei ollut 
ketään, ei opettajaa eikä vanhempia. Opet-
taja seisoi etäällä kaikista ja katsoi poispäin 
kaikista. Kysyin vanhemmista ja Ville vasta-
si, etteivät ne voi asialle mitään kuitenkaan.

Oireet

Oireina voi esiintyä rooliin turvautuminen, 
esimerkiksi pellen rooli, mikä on keino 
kätkeä kokemuksensa ja kieltää tunteensa. 
Usein mukana on sosiaalisten tilanteiden 
pelkoa, paniikkikohtauksia, häpeää, ma-
sennusta ja arvottomuuden tunteita sekä 
kyvyttömyyttä uskoa elämään. Häpeä, 
salailu ja ahdistus vievät kaiken energian, 
joka on tarkoitettu elämiseen: opiskeluun, 
työhön, perhe- ja ystävyyssuhteisiin.

Kiusaamisen seurauksena voivat olla 
uniongelmat, vatsakipu, päänsärky, pahoin-
vointi, itsemurha-ajatukset ja -yritykset, 
yksinäisyys, huono itsetunto, muistihäiriöt, 
syömishäiriöt, poissaolot, alisuoriutuminen 
jne.

Kiusattu on henkisesti ja fyysisesti alistettu 
ja tunne-elämältään syvältä jäässä. Osa 
alistetussa ja nöyryytetyssä ympäristössä 
eläneistä ei koskaan pura sisälleen patou-
tunutta vihaansa. Aggressiolla alistetut 
ovat niin varmoja arvottomuudestaan ja 

ihmisen täytyy muuttua toisenlaiseksi, ja 
koska identiteetin muuttaminen koetaan 
vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi, täl-
laiset uskomukset usein tukevat ajattelua, 
ettei asialle voi tehdä mitään.

Olen myös kuullut sanottavan, että kiu-
saaminen on ”normaalia” sosiaalisten 
taitojen harjoittelua, ja että rakkaudesta 
se hevonenkin potkii. Näiden kaltaiset us-
komukset ohjaavat voimakkaasti ihmisten 
suhtautumista kiusaamiseen, niin tietoises-
ti kuin tiedostamattamme.

Myös pitkään vallalla ollut käsitys, että 
kun kiusaaminen loppuu, kaikki on hyvin 
taas, ei sisällä tarvetta jälkihoitoon. ”Nyt 
sen kaiken voi jättää taakseen”. Näin ei 
kuitenkaan ole. Kiusaamisen kokeneel-
le jää aina jonkinasteinen trauma, joka 
on tärkeää hoitaa. (Sosiaalipanoraaman 
näkökulmasta henkilö on jo rakentanut 
mieleensä ”totuuden” itsestään sekä sosi-
aalisista suhteistaan.) Kiusaamisen aiheut-
tamien oireiden tunnistamista vaikeuttaa 
se, että ne voivat puhjeta jopa pitkän ajan 
päästä. Jokin toinen tapahtuma toimii lau-
kaisevana tekijänä ja tuo oireet pintaan, 
ellei traumaa ole käsitelty.

Kiusaamis- 
kokemus

Paha olo,
oireita, 

avuntarve, 
avunhaku

Kokemuksen 
vastaanotta-

minen

 Vertaistuki
tai muu apu  

Anteeksianto, 
hyväksyminen  

Toipuminen 
Uudelleen 

suuntautumi-
nen 

Käsittely- 
vaihe 

 Kokemuksen 
pinnalle nosta-

minen, kuulluksi 
tuleminen, 
avunhaku

Häpeä, 
kieltäminen

Luottamuksen 
syntyminen

 Muutoksen- 
halu Ymmärrys

Kiusaamis- 
kokemuksesta 
selviytyminen.(Jälkihoidon 

mallista lisää Tuki- 
ja neuvontakeskus 
Valopilkku).
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”Koemme itsemme 
sosiaalipanoraamam-
me keskellä ja siten 
luomme omat sijain-
timme ja roolimme.”

NLP-KOULUTUKSET KASVOTUSTEN JA VERKOSSA

NLP TRAINER ANU VIHONEN
www.neway.fi

Kun sain sosiaalipanoraaman valmiiksi, 
ohjasin Villeä siirtämään henkilöitymät 
Villen hyvinvoinnin kannalta parempiin si-
jaintipaikkoihin. Vanhemmat voimavarais-
tettiin ja siirrettiin tueksi taakse ja opettaja 
siirrettiin tueksi siten, että hän näki sekä 
Villen että muut oppilaansa hyvin. Hänellä 
oli yhteys jokaiseen. Kiusaajan henkilöi-
tymä pienenettiin ja voimavaraistettiin, ja 
siirrettiin muiden joukkoon samalle tasolle, 
kuitenkin etäälle Villestä.

Tämän jälkeen teimme minäkuvaprosessin, 
jossa Villen kielteinen minäkuva muutettiin 
myönteiseksi. Kun aikaa oli, Ville halusi 
vielä muuttaa sisäistä puhettaan tilanteissa, 
jotka eivät liittyneet kiusaamiseen vaan 
nukahtamiseen iltaisin. Ville kertoi saavan-
sa paljon uusia ideoita iltaisin eikä oikein 
malttanut nukahtaa. Hän löysi helposti 
sisäisen äänensä voimakkuuden säätimen, 
mitä kääntämällä äänet hiljenivät ja uni 
tuli tilalle.

Tapasimme kaiken kaikkiaan kolme tun-
nin kertaa. Kolmannen kerran alussa ky-
syin, mitä kiusaajalle kuuluu. Ville sanoi, 
ettei tiedä, kun ei ole nähnyt sitä pitkään 
aikaan. Tapasin Villen äidin sattumalta 
pitkän ajan kuluttua. Kysyin kuulumisia ja 
sain tietää, että kiusaamiset olivat silloin 
loppuneet ja Ville voi hyvin.

Prosessin voi kuvata myös näin:

- Kuuntelen, luon yhteyden asiakkaan 
maailmankuvaan, teen tarkentavia kysy-
myksiä.

- Keskustelemme, uudelleenmäärittelen 
asioita tarvittaessa.

- Kerron kiusaamisesta ilmiönä ja mistä 
siinä on oikeasti kyse.

- Ohjaan tarvittaessa trauman käsittelemi-
sen joko assosioituneena tai dissosioitunee-
na (ei tarvittu Villen tapauksessa).

- Teen sosiaalipanoraaman kiusaamisti-
lanteesta (joskus tarvitsee ohjata aukto-
riteetti- ja/tai vihan neutralointiprosessit 
asiakkaalle).

- Ohjaan minäkuvan myönteistämispro-
sessin.

 - Teen laajan ekologian tarkistuksen

Tätä prosessia voi muunnella tarpeen mu-
kaan.

Sama NLP-menetelmin 
(ilman sosiaalipanoraaman menetelmiä)

- Kuuntelen, luon yhteyden asiakkaan maa-
ilmankuvaan, teen tarkentavia kysymyksiä.

- Keskustelemme, uudelleenmäärittelen tar-
vittaessa.

- Kerron kiusaamisesta ilmiönä ja mistä sii-
nä on oikeasti kyse.

- Tarvittaessa ohjaan trauman käsittelemi-
sen joko assosioituneena tai dissosioitunee-
na esimerkiksi Menneisyyden muuttami-
nen.

- Jatkoon voi valita tunne-editointia, usko-
musten muuttamista (mielellään myös iden-
titeettitasolla), loogiset tasot -prosessin yms.
Lopuksi ekologian laaja tarkistus.

Mielen kolmiulotteinen avaruus

Koska melkein jokaisella inhimillisellä 
ongelmalla on jotain tekemistä ihmissuh-
teiden kanssa (sisältää sosiaalisia teki-
jöitä), sosiaalipanoraamamalli on lähes 
yleisesti sovellettavissa henkilökohtaiseen 

kehittymiseen. Sen systemaattinen luonne 
selkiyttää jopa kaikkein monimutkaisim-
mat ihmissuhdeteemat. Se on NLP-väline, 
jota voi usein hyvinkin yksinkertaisesti 
käyttää työskennellessään ihmissuhteiden 
kanssa: suhteet rakkaisiin, ystäviin, kol-
legoihin, lapsiin, vanhempiin, vieraisiin, 
ryhmiin/ryhmissä, tiimeihin/tiimeissä, 
vainajiin, henkiolentoihin ja jumaliin. Se 
on myös sovellettavissa tapauksissa, jois-
sa itsearvostus ja itseluottamus tuottavat 
ongelmia, ja se on erittäin käyttökelpoi-
nen lähestymistapa silloin, kun kyse on 
ryhmien, heimojen, ihmisten, poliittisten 
puolueiden, yrityksen osastojen ja organi-
saatioiden välisistä suhteista. 

Identiteettitaso

Kolmiulotteinen mielleavaruudellinen 
käsite on koko sosiaalipanoraamamallin 
keskeinen tekijä. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että projisoimme represen-

taatioita (henkilöitymiä) muista ihmisistä 
ympärillemme ja kehoomme. Se, mihin 
sijoitamme heidät mielleavaruudessamme, 
määrittää ihmissuhteen suhteen ja emotio-
naalisen merkityksen.

Näiden mielikuvien emotionaaliset vaiku-
tukset tuottavat kokemuksia, kuten ko-
kemuksen tuesta ja vastakkainasettelusta, 
vallasta ja avuttomuudesta, rakkaudesta, 
vastenmielisyydestä, palvonnasta, riivat-
tuna olemisesta, yhteenkuuluvuudesta ja 
yksinäisyydestä. Läheisyys, intiimiys, sta-
tus, nöyristely, ylivalta, antipatia ja viha 
nousevat, kun ihmiselle annetaan tietty 
etäisyys, suunta ja korkeus.

Koemme itsemme sosiaalipanoraamamme 
keskellä ja siten luomme omat sijaintimme 
ja roolimme. Itsetuntemuksemme ydin on 
ympäröity kolmiulotteisella rakenteella, 
johon olemme määrittäneet, kuka olem-
me. Kun haluamme muuttaa jotain tästä, 

meidän on ensin tutustuttava sosiaaliseen 
maisemaamme.

Kuten alussa tuli todetuksi, kiusaamises-
sa liikutaan pääasiassa identiteettitasolla. 
Voimme myös lähestyä ongelmaa löytämällä 
identiteettitason uskomukset, mutta omien 
kokemusteni mukaan, sosiaalipanoraaman 
avulla pääsemme suorinta tietä mielen sosi-
aalisiin rakenteisiin ja muutoksen mahdolli-
suuksiin. 

LÄHTEET: Opas kiusaamisen jälkihoitoon, Päivi 
Hamarus, Tina Holmberg-Kalenius ja Saija Salmi, 
PS-Kustannus 2015
Social Panoramas, Lucas Derks, Crown House 
Publishing Ltd 200 

Kirjoittaja: Marja-Leena Savimäki, 
NLP Trainer, Fellow Member Trainer 
IANLP, Social Panorama Trainer 
www.nlpkoulutus.info“Ymmärrys antaa vahvuut-

ta vastustaa kiusaamista. 
Yhteisön jäsenten on mah-
dollista nähdä ja ymmärtää 
ilmiön ydin, kun kiusaamisen 
dynamiikka avataan kiusa-
tulle ja koko ryhmälle. ” 
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NLP-matkani
Sinne ja takaisin.

Kuva: Katja Töyrylä

Anu Laitinen kertoo omasta NLP-matkastaan, 
joka alkoi jo 20 vuotta sitten. Kipinä sai kyteä 
pitkälti yli kymmenen vuotta, ennen kuin Anu 
astui konkreettiselle koulutuspolulle: osallis-
tui NLP Practitioner -koulutukseen. Kipinästä 
syntyikin sitten kerralla kunnon roihu, sillä 
Anu opiskeli putkeen kaikki kolme pitkää kou-
lutusta, allokoi kalenteriin apuopettajuudet ja 
hyödyntää uudella urallaan NLP:n työkaluja ja 
ideologiaa. Anun matkaa voisi melkein kuvailla 
huikeaksi ”NLP-herätykseksi”.

Lue ja vaikutu!

                                                     



Kipinä syntyy – roihua jäädään 
odottamaan

Noin 20 vuotta sitten törmäsin ensimmäi-
sen kerran sanaan NLP ja se törmäys oli 
kyllä konkreettinen ja vakuuttava. 

Kälyni oli viettänyt viikonlopun työpaik-
kansa järjestämässä koulutuksessa. Yhden 
viikonlopun koulutuksen vaikutus oli mel-
koinen. Koulutuksen anti, jota hän välitti 
minulle, oli merkittävä. Ja käytännössä 
toimiva. 

Sen avulla sain aiemmin tunteitani järkyttä-
neen ihmisen käyttäytymisen neutraloitua 
niin, jotta kohdatessani hänet vastaisuudes-
sa pysyin tyynenä kuin viilipytty.
Olin jo tuolloin vaikuttunut NLPstä. Pää-
tin, että jonain päivänä haluan tätä lisää. 
Päivä antoi odottaa itseään 20 vuotta, mut-

ta hyväähän kannattaa odottaa. Eikö vain? 
Olin elämässäni keitetty jo monissa liemis-
sä sekä työ- että yksityiselämän puolella; 
kokenut pari avioeroa, työuupumuksen 
ja monta muuta surua ja menetystä. Kun 
sitten viimeisimmässä työpaikassani ilmoi-
tettiin, että koko Suomen tuotanto tullaan 
siirtämään Tanskaan ja Puolaan ja työtä 
voi hakea  sieltä tai lähteä uudelleen kou-
lutukseen, oli valintani melko selvä.

Ennen kuin aloin suunnitella ja tutkia kou-
lutusvaihtoehtoja tarkemmin mietin, josko 
nyt olisin valmis toteuttamaan unelmani 
henkisen työn tekijänä, pohdin jopa saat-
tohoitajan koulutusta. 

Oma isäni oli toiminut sairaalapappina ja 
minulla on jonkinlainen käsitys siitä, mil-
laista työ voisi olla. 

Päässäni pyöri rajoittavia uskomuksia 
omista resursseistani ja sitten näin unen 
isästäni. Unessa kävelin isäni (joka on siis 
kuollut jo 17 vuotta sitten) kanssa mök-
kitietä pitkin. Isä antoi minulle saappaat, 
jotka minun oli tarkoitus laittaa jalkaani. 
Ne olivat käytetyt, mutta siistit ja hyvä-
kuntoiset. Mietin mielessäni mahtavatko 
ne olla liian suuret minulle. Istuin kuiten-
kin tien penkalle vetämään niitä jalkaani, 
mutta varmuuden vuoksi laitoin myös 
villasukat, jotta ne täyttyisivät paremmin. 
Yllätyksekseni saappat olivat aivan sopivat 
ja tuntuivat hyvältä!

Mieleeni pulpahti jostain alitajunnasta 
NLP (vaikken vielä täysin tiennyt, mitä 
kaikkea se tarkoitti) ja aloin surffata ne-
tissä. Vertailin verkossa koulutussivuja  ja 
NLP-koulutukset tuntuivat kerta toisensa 

Miten oma NLP-matkani alkoi?

Kuva: Katja Töyrylä

MIELI  |  SYKSY 2017 55   54 MIELI  |  SYKSY 2017

oma mieli | anu laitinen

jälkeen kutsuvan. Mietin myös Uniohjaa-
ja-koulutusta, olinhan selvinnyt kaikista 
mutkistani elämässä vahvojen intuitiivisten 
unieni johdattelemana. 

Otettuani ensin yhteyttä Uniohjaaja-kou-
luttajaan ja ajateltuani lähteväni koulutuk-
seen, lakkasin näkemästä unia kokonaan.  
Intuitioni oli jälleen kerran ohjannut mi-
nut oikealle polulle. 

Niinpä otin yhteyttä NLP-kouluttajaan. 
NLP-matkani saattoi alkaa.

Varsinainen matka alkaa: 
NLP Practitioner -koulutus

Jätin entisen työni hymyssäsuin ja helpottu-
neena, sillä sain aloittaa ”Präkkärin” tam-
mikuussa 2015. Olin houkutellut mukaani 
myös yhden työkaverini, joka tietämättä 
mistään lähti myös seikkailulle NLP:n maa-
ilmaan. Niinpä me tytöt matkasimme yh-
tämatkaa Loviisasta  Helsinkiin ja takaisin, 
aamuisin puoliunessa ja takaisin tullessa 
hurjassa innossa päivää reflektoiden!

NLP Pracititioner -koulutus avasi monia 
ovia itseen ja omiin asenteisiin, arvoihin 
ja tapoihin. Niihin kävin käsiksi hurjalla 
innolla ja tuntui, että janosin tietoa kuin 
aavikolla kulkeva vaeltaja vettä. 

Vihdoin moni asia alkoi valjeta minulle. 
Miksi joku käyttäytyy niin kuin käyttäytyy 
ja miksi minä käyttäydyn omalla tavallani. 
Aloin yhä enemmän ymmärtää mieltä ja 
sen kerroksia, vuorovaikutuksen taitoa, 
erottelutyylejä ja niiden vaikutusta sekä 
monia monia muita mielenkiintoisia asioita. 

Imin itseeni kaiken kuin pesusieni, en 
pystynyt edes tekemään muistiinpanoja, 
niin innostunut olin. Ajattelin, että jos 
herpaannun hetkeksikään, menetän jotain 
todella arvokasta. Päässä humisi välillä 
ja tuntui, kuin se olisi ollut aivan tyhjä. 
”Hyvä”, sanoivat kouluttajani, ”niin pitää 
ollakin...”  Ja oman pääni sisäinen arkis-
tonhoitaja juoksi....

Ryhmä tuntui aluksi hyvin erikoiselta, niin 
erilaisia ihmisiä samassa tilassa, mitähän 
tästä tulisi...töyssyinen kärrymatka vai

tasainen lipuva purjehdus? 

Melko nopeasti luottamus alkoi rakentua 
ihmisten välille. Huomasin, että jotkut 
”harkkasivat” vain tiettyjen ihmisten kans-
sa. Itse halusin tehdä harjoituksia mahdolli-
simman monen kanssa, jotta saisin tutustua 
muihin ja kurkistaa heidän kartalleen. 

Huomasin, miten paljon helpompaa oli 
hyväksyä toisella tavalla kokevan ja ajatte-

Kuva: Katja Töyrylä

NLP Practitioner
”Vihdoin moni asia alkoi  
valjeta minulle. Miksi joku 
käyttäytyy niin kuin käyttäy-
tyy ja miksi minä käyttäydyn 
omalla tavallani. Aloin yhä 
enemmän ymmärtää mieltä 
ja sen kerroksia, vuoro- 
vaikutuksen taitoa, erottelu-
tyylejä ja niiden vaikutusta 
sekä monia monia muita 
mielenkiintoisia asioita. ”

NLP Master
Practitioner
”Ymmärsin, miksi aiemmat 
parisuhteeni olivat kariutu- 
neet. Olin vihdoin tullut 
tilanteeseen, jossa minun 
oli huomattava että OMAT 
RAJANI olivat kompastuskiveni 
ja tämän maanpäällisen 
vaelluksen suurin oppiläksyni.”

Prosessissa
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levan mielipiteet, kun ei tarvinnut ”tyrkyt-
tää” omaa oikeassa olemistaan vaan vain 
todeta mielessään: ”Mielenkiintoista!” 

Ihanat ihmiset ja kohtaamiset, toisten tuki 
ja kannattelu: harkoissa tunteet saivat tul-
la ja mennä. Välillä kyyneleistä ei meinan-
nut tulla loppua ja toisinaan taas nauru al-
koi sattua vatsalihaksissa. Tulin nähdyksi, 
kuulluksi ja huomioiduksi omana itsenäni.
Präkkärin lopussa ryhmä oli aika kiinteä 
ja avoin näyttämään tunteensa. Sieltä 
jäi monia lämpimiä muistoja ja ihmisiä 
elämääni. Tunsin, että tämä oli vasta 
NLP-opinpolkuni alkumetrit ja halusin jat-
kaa NLP-matkaani.

NLP Master Practitioner

Matkani jatkui Masterille heti seuraavana 
syksynä. Koko kesän olin ollut ”NLP-puu-
tostilassa” ja tuntui ihanalta päästä taas 
Helsinkiin tuttuun paikkaan kohtaamaan 
uudet ja muutama präkkäriltä tuttu kurs-
siystävä. 

Alitajunta oli kesän aikana tehnyt työtään 
ja oivalluksia alkoi tulla välähdyksinä 
Master Practitioner -koulutuksessa. 
Ymmärsin, miksi aiemmat parisuhteeni 
olivat kariutuneet. Olin vihdoin tullut ti-
lanteeseen, jossa minun oli huomattava et-
tä OMAT RAJANI olivat kompastuskiveni 
ja tämän maanpäällisen vaelluksen suurin 
oppiläksyni. ”Kyllä ja Ei. Joustavasti. 
Omat rajat. Lempeästi...” 

Olin sysännyt vastuun omasta hyvinvoin-
nistani muiden niskoille olemalla aina val-
miina muiden tarpeille, luullen sen olevan 
”hyvän ihmisen tapa”. Olinhan omasta 
mielestäni ”hyvä ihminen”. 

Vasta, kun ymmärsin todella kuinka olin 
oikein pyytänyt kävelemään ylitseni ja vie-
lä heittäytynyt kynnysmatoksi, jotta vielä 
mennen tullen voi pyyhkiä jalkansakin 
minuun, alkoi totuus valjeta.

Siitä alkoikin sitten todellinen matkanteko 
itseen, omiin arvoihin, uskomuksiin.

Sukellus sielun ja egon syövereihin. 

NLP Master Practitioner oli minulle varsi-
nainen syväsukellus mieleen ja sydämeen, 
sieluun ja egoon. Mitä kaikkea löysin? 
Runsaasti oivalluksia. Mm. miten omista 
tarpeista huolehtiminen ei ole itsekkyyttä 
ja että riitän sellaisena kuin olen, minun 
ei tarvitse miellyttää muita omalla kustan-
nuksellani, olen yhtä arvokas kuin muut-
kin. Kuinka oikeasti voin auttaa ja tukea, 
hukkumatta itse tunteisiin - silti olemalla 
läsnä.

Jotta elämä ei olisi ihan niin helppoa kuin 
Strömsössä, aloin kokea olevani uudelleen 
kuin murrosikäinen. Puolustin kiivaasti 
rajojani. Ja jos koin, että niitä hipaistiinkin, 
olin kuin naarasleijona suojelemassa pentu-
jaan. Onneksi tuota äärivaihetta ei kestänyt 
kauan ja pikkuhiljaa aloin löytää tasapai-
non ääripäiden välillä. Rajojen työstämis-
prosessi jatkuu kuitenkin edelleen.

”Intuitioni 
oli jälleen 

kerran ohjannut 
minut oikealle 

polulle.” 

NLP Trainer
”Olin luottanut NLP:n
toimivuuteen niin paljon, 
että unohdin tärkeän 
asian – ja yhden NLP:nkin 
tärkeimpiä ajatuksia. 
Sen, että me olemme 
kaikki ihmisiä.  Meillä 
kaikilla on oikeus kaikkiin 
tunteisiimme.   ”

Samaan aikaan koin tunnepuolella mielen-
kiintoisen kriisin. 

Olin niin lumoutunut kouluttajieni tavasta 
opastaa meitä NLP:n maailmassa, että he 
olivat minulle ikäänkuin jumalasta seu-
raavat maan päällä. En ole koskaan ollut 
ihminen, joka fanittaisi esim. bändejä, 
julkkiksia tms. mutta heidän läsnäolonsa 
ja taitavuutensa luoda mahtava ilmapiiri 
sai minut korottamaan heidät jalustalle. 

Kunnes NLP Master Practitionerin loppu-
puolella kouluttajien tiet erkanivat ja koin 
sen erittäin voimakkaasti. 

”Guruni” rysähtivät alas kuin posliini-
vaasit hyllyltä ja jäin tyrmistyneenä kat-
somaan. Eivätkö nämä asiat toimikaan 
käytännössä? Missä olivat vuorovaikutus-
taidot? Tavoite-palaute-jousto? 

Olin täysin tyhjän päällä. Ihmiset, joihin 
olin uskonut eivät itse näyttäneetkään ky- 
keneviltä saamaan asioita hoidettua NLP- 
hengessä. Olin hukassa, kun en tiennyt mi-
tä minun olisi pitänyt ajatella. Olin surulli-
nen. Koko loppu NLP Master Practitioner 
-koulutus meni tunteiden myllerryksessä.

NLP Trainer

Masterin ja Trainerin välinen aika meni 
kipuillessa. Välillä olin niin alamaissa, että 
meinasin jo perua koko Trainer-koulutuk-
seen tulon. 

Olin luottanut NLP:n toimivuuteen niin 
paljon, että unohdin tärkeän asian – ja 
yhden NLP:nkin tärkeimpiä ajatuksia. 
Sen, että me olemme kaikki ihmisiä. 
Meillä kaikilla on oikeus kaikkiin tuntei-
siimme. 

Vaikka me tiedämme, miten pitäisi tai voi-
si toimia, ajatella tai käyttäytyä , olemme 
kuitenkin inhimillisiä  ja täydellisiä juuri 
sen vuoksi ja sellaisenaan. 

Tajusin, ettei minunkaan tarvitse olla täy-
dellinen ja ”oikeaoppinen” ollakseni  pa-

ras itseni.  Ja olen tästä läksystä ja opista 
ikuisesti kiitollinen NLP-matkallani koh-
taamilleni kouluttajille.

Tullakseni hyväksi NLP-kouluttajaksi tär- 
keintä on olla läsnä ja oma itsensä. Onnek- 
seni polullani oli yhtenä rastina, NLP Trai-
nerin aikana, myös Stephen Gilliganin semi-
naari Helsingissä syksyllä 2016, josta sain 
vahvistusta ajatuksiin ja oivalluksiin läsnä-
olosta ja aidon, oman itsen tärkeydestä.  
                    
Stephen Gilligan avasi monta raollaan ol-
lutta ovea ja uskalsin taas kurkistaa uusista 
ovista. Hänen vaatimattomuutensa ja ai-
toutensa teki lähtemättömän vaikutuksen.

Valojen ja varjojen leikkiä ja elämän 
eri rytmejä

Mitä muuta Trainerilla tapahtui ja mil-
laisia asioita siellä käsittelimme? Omat 
varjot ovat elämän elementti, johon on 

ehkä haastavaa käydä käsiksi. Tanskalai-
sen Inge Grethe Henriksenin viikonlopun 
pituinen koulutusosio oli supervoimaan-
nuttava. Hän opasti meitä varjojen ja ark-
kityyppienergioiden saloihin. Jouduimme 
kukin keskelle pahinta painajaistamme 
Ingen mielenkiintoisen harjoituksen kans-
sa. Arkkityyppienergiaharjoituksessa taas 
haimme kunkin arkkityypin Kuninkaan, 
Kuningattaren, Rakastajan, Sotilaan ja 
Taikurin energiaa itseemme.

Catherine Herrera ja Jean Francois Grana-
del johdattivat meitä itsemme ja maailman 
äärelle 5Rytmin kautta. Kuinka musiikki, 
rytmi ja tanssi on kuin yksi jatkuva aalto-
liike läpi elämän. Välillä hurjasti myrsky-
ten välillä hiljaisesti soljuen, kuten elämän 
eri vaiheet, ikuinen nousun ja laskun vuo-
rottelu... Lumoavaa!

Oma prosessini on ollut niin rankka ra-
jojen kanssa, että Trainer-koulutuksen 
alkuvaiheessa tuntui siltä kuin aarrearkku, 

jossa kaikki tunteeni sijaitsevat olisi ollut 
tyhjä.  Se ammotti siinä edessäni ja minä 
en tuntenut mitään. Katsoin vain tyhjää 
kaunista arkkua. 

Onneksi intuitioni sanoi minulle, että ”ole 
huoleti, tämä kuuluu prosessiin, kyllä ne 
sieltä tulevat aikanaan.” 

Ja niinhän siinä kävi. Sieltähän alkoi niitä 
tulla, pikkuhiljaa. Nyt ne ovat siellä ikään-
kuin pehmeän sametin päällä, ihan rau-
hassa hissukseen odottelemassa vuoroaan. 
Aiemmin ne olivat kovin levottomia ja 
tönivät toisiaan, kinastelivat vuoroista.
Minun mielikuvani äidistäni on, että hän 
on aina ollut kovin tasainen ihminen. Hän 
itse sanoo ”ettei yhteen hyvään ihastu eikä 
kahteen pahaan pahastu”. 

Itse temperamenttisena ja impulsiivisena 
ihmisenä olen hieman ihmetellyt moista, 
mutta nyt jotenkin ymmärrän äitiäni hyvin. 

Kuva: Anu Laitinen

Voimapaikka
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Vähän samalta tuntuu itsestäni nyt. Eikä 
ollenkaan hullummalta. Ehkä elämän ei 
tarvitsekaan olla suurta draamaa ollakseen 
elämisen arvoista. Kaiken ei aina tarvitse-
kaan pursuta yli äyräiden. Präkkärillä mei-
dän piti kirjoittaa joku itsellemme toivoma 
ominaisuus nimemme yläpuolelle, kuin 
meillä olisi se jo. 
 Minulla luki ”Harmoniahaltia”....

Lopuksi – eli matkan tässä vaiheessa

Nyt olen alkanut viemään oppimaani 
käytäntöön. Minulla oli oma pieni ryhmä, 
jonka kanssa tapasimme noin kolmen 
viikon välein NLP:n merkeissä. Mukavia 
tapaamisia. Ja paljon hyödyllistä palautet-
ta, miten ja mitä kannattaa tehdä ryhmän 
kanssa ja ryhmää vetäessä. Paljonko aikaa 
varata mihinkin.  Sain harjoitella ryhmän-
vetämistä ja kouluttamista turvallisessa 
porukassa ja palautetta tuli välittömästi! 

Olen saanut koutsattavakseni myös muu-
taman hyvän ystävän. Koutsaaminen 
tuntuu tällä hetkellä hyvältä tavalta työs-
kennellä. 

Kuva: Katja Töyrylä

Sateen jälkeen

Jatkan myös NLP-matkaani Suomen 
NLP-yhdistyksen suositteleman koulutus-
polun mukaisesti. Practitioner, Masterin ja 
Trainerin käytyään valmistuu NLP asso-
ciate Traineriksi. Varsinaiseksi NLP Trai-
neriksi, eli NLP:n kouluttajaksi, valmistuu 
sen jälkeen, kun käy NLP Practitioner ja 
Masterin uudelleen tarkkailijan näkökul-
masta, apuopettajana. Apuopettajuudet 
tuntuivat luonnolliselta jatkeelta tähän 
saumaan ja präkkärin apuopettajuus on-
kin jo alkanut. Osallistuin myös alkukesän 
2017 sosiaalipanoraama-koulutukseen ja 
suoritin Social Panorama Consultant-tut-
kinnon. Ja NLP Masterin apuopettajuus 
häämöttää edessäpäin. 

Viime syksynä löysimme ihanan vanhan 
talon Loviisan keskustassa. Koska talo on 
iso sain myös toteutettua oman unelmani  
kurssikeskuksesta, jonka perustin samaan 
aikaan Mielikuvamatkaajan kanssa tämän 
kesän alkupuolella. Kurssikeskuksessani 
Villa Iiriksessä, tarjoan NLP:tä höystettynä 
erilaisilla kattauksilla ja mausteilla.

Entisenä käsityöläisenä tulen tarjoamaan 
workshoppeja yhdistäen mm. kädentaito-

MIELI-LEHDEN SAAVAT 
KAIKKI SUOMEN NLP- 
YHDISTYKSEN JÄSENET 
KOTIIN KANNETTUNA, 
NELJÄ KERTAA VUODESSA 

NLP Mielilehti

NLP Mielilehdessä julkaistaan NLP:hen liittyviä teo-
reettisia ja käytännöllisiä artikkeleita eri elämänalueil-
ta, kerrotaan NLP:hen liittyviä kuulumisia, vaihdetaan 
kokemuksia NLP:n hyödyntämisestä, tiedotetaan, 
kysytään ja vastataan, mainostetaan, uutisoidaan ja 
pidetään hauskaa kaikilla inhimillisen elämän alueilla, 
jopa niiden kustannuksella. 

NLP Mielilehden inhimillis-terapeuttis-johtamis- jne.
jne.-taidollinen motto:
Ongelma voi olla taito. Taito voi olla ongelma. 
NLP Mielilehti kertoo, miten.

NLP Mielilehti on Suomen NLP-yhdistyksen jäsen-
lehti = NLP Mielilehden voi saada liittymällä Suomen 
NLP-yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi voivat liittyä 
sekä yksityiset että yritykset. Jäseneksi voi liittyä 
osoitteessa: www. nlpyhdistys.fi.

NLP Mielilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Huomio! Vuonna 2017 MIELI-lehti uudistuu ja ilmes-
tyy kesäkuussa, lokakuussa ja muhkeana kaksoisnu-
merona vuoden lopussa.

NLP - vuorovaikutus – voimavarat - muutos

NLP - Neuro-Linquistic Programming on lähestymistapa, jossa 
ihmisen mielen toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on löy-
detty paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa, 
joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP-tutkimus-
ten tuloksena on löydetty uutta tietoa mm. niistä ajattelutavoista, 
tavoista käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta ja kehoa, tavoista käyt-
tää sekä ääneen puhuttua kieltä että kehonkieltä ja tavoista toimia, 
joilla jokin tietty psyykkinen prosessi mahdollistuu.

NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyt-
täytymisestä ja vuorovaikutuksesta; kuinka hyvä kontakti luodaan 
ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan, tehdään 
päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neu-
votellaan onnistuneesti jne. Koska NLP on syntynyt mallittamalla 
ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen 
anti on omien koko ajan olemassa olevien (mutta ei-tietoisten 
tai automaattisten) taitojen tunnistaminen, jolloin ne voi saada 
tähänastista laajempaan käyttöön. NLP:n ajatuksia on hyödyn-
netty mm. kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa, valmennuksessa, 
terveydenhuollossa, terapiassa, opettamisessa ja kouluttamisessa, 
liike-elämässä ja yritysten kehittämisessä, itsensä kehittämisessä.

NLP-yhdistyksen jäsenenä nautit myös muista jäseneduista: mak-
suttomista ja erittäin edullisista jäsenhintaisista tapahtumista, yhdis-
tyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämistä konfernsseista ja 
seminaareista sekä esimerkiksi suosituista paikallisista NLP-illoista.

Yhdistys on julkaissut useita NLP-kirjoja ja – kuten sanottu – myös 
tämä NLP Mielilehti on Suomen NLP-yhdistyksen julkaisema. Leh-
teen voit vapaasti ja mielellään tarjota artikkeleita, jotka liittyvät tai 
sivuavat NLP:tä. NLP Mielilehti on Suomen Aikakauslehtien liiton 
jäsenlehti.

ja, kulttuuria ja luovuutta kaikin puolin 
yhdistettynä NLPhen kursseillani. Olen 
myös kehittänyt door2emotions©- pelin, 
jota tulen myös opettamaan kursseillani. 
Myös yrityksille on tarjolla Tyky-päiviä.

Toivon voivani omalta osaltani levittää 
NLP:n ilosanomaa kaikille, jotta  meillä 
kaikilla olisi enemmän mahdollisuuksia ja 
lasi olisi mieluummin puoliksi täynnä kuin 
puoliksi tyhjä. Paljon on suunitelmissa, 
aika näyttää minne ja miten matka jatkuu. 
Olen erittäin kiitollinen kaikille matkaa 
kanssani tehneille eri vaiheissa. Osasta on 
tullut rakkaita ystäviä, yhteistyökumppa-
neita ja kanssakulkijoita. Kiitos siitä. 
Olette kaikki rakkaita ja tärkeitä.           

Kirjoittaja
Anu  ”Nunu” Laitinen
NLP Associate Trainer, 
Social Panorama Consultant, 
kouluttaja  Mielikuvamatkaaja Oy, 
kurssikeskus Villa Iiris, Loviisa
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opiskelijasta tuli melkein kuin sattumalta 
melututkija.

Väitöstutkimuksessaan Outi Ampuja pohtii 
historiallisia, taloudellisia ja kulttuurisia 
syitä sille, miten ja miksi melusta on tullut 
vakava ympäristöongelma ja miksi sitä ei 
tähän saakka ole kyetty kattavasti ratkai-
semaan. Tutkimus keskittyy Helsingin kau-
pungin alueeseen, joskin siinä käsitellään 
myös laajemmin maamme äänimaiseman 
muuttumista 1950-luvulta nykyaikaan. Työ 
on monitieteinen.

Ampuja on todennut, että kiinnostavaa 
on, miten melu politisoituu ongelmaksi, 
eli milloin aletaan vaatia toimia melun 
torjumiseksi, niin että siitä tulee osa ympä-
ristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Hyvässä 

MILLAISTA ON
hyvä hiljaisuus?

Seija Mauro kävi ohjaamassa retriitin, luki Outi Ampujan kirjan 
Hyvä hiljaisuus (Atena 2017) ja haastatteli sen kirjoittajaa.

”Oleskelu 
elvyttävässä ja rau- 

hallisessa ympäristössä 
laskee sykettä ja veren-
painetta ja voi vähentää 

stressihormoni 
kortisolin eritystä.”

”Meluun keskittyvän 
väitöskirjan jälkeen 

Outi Ampuja kiinnostui 
hiljaisuuden määri- 
telmästä. Kun hän ei 

löytänyt sopivaa tutki-
musaineistoa aiheesta, 

hän päätti kerätä 
sen itse.”

Hyvä hiljaisuus oli elävänä omassa mie-
lessäni palattuani juuri ohjaamasta viikon 
pituista Hiljaista retriittiä. Retriittipaikka 
Portugalin Ericeirassa oli huikean kaunis, 
Atlantin aallot todella vaikuttavat. Paikka 
tarjosi sekä luonnon ääniä ja hiljaisuutta, 
että kaupunkimaiseman voimakasta me-
lua, majapaikkamme kun sijaitsi vilkkaan 
paikallistien reunalla.  Ulkoista hiljaisuutta 
ryhmällä oli sisätiloissa ja luonnon ääniä 
meren rannalla. Siellä tapahtuivat medi-
taatiot ja mindfulness-harjoitukset. Ulkoi-
nen hiljaisuus ja luonnon äänet johtivat 
oman sisäisen hiljaisuuden lähteille.

Filosofian tohtori Outi Ampuja on yhteis-
kuntatieteilijä ja tutkija. Väitöskirjansa 
”Melun sieto kaupunkielämän välttämättö-
myytenä - Melu ympäristöongelmana ja sen 
synnyttämien reaktioiden kulttuurinen kä-
sittely Helsingissä” hän teki vuonna 2007.

Tutkimusaiheen Outi Ampuja sai omas-
ta opiskelijaelämästään, se oli ääniä ja 
melua täynnä. Päivät keskustan vilinässä 
Helsingin yliopistolla, illalla sähkökitaran 
soittamista bändissä ja kotona kaupunkilii-
kenteen äänet. Hän asui pienessä katutason 
yksiössä. Sinne kuului jatkuvasti liikenteen 
melu: ratikan äänet kiskoilla ja autojen mu-
kulakivikadulla. Ja tämä kaikki vain muu-
taman metrin päässä hänen asunnostaan. 
Näin Suomen ja Pohjoismaiden historian 

asuinympäristössä on rauhaisaa, ja hiljai-
suus vaikuttaa asuinalueen laatuun – ja 
mahdollisesti myös hintaan.

Suomessa asuu lähes miljoona ihmistä riski-
rajat ylittävällä melualueella. Se tarkoittaa 
sitä, että vuorokautinen keskiääni ylittää 
jatkuvasti keskimäärin 55 desibeliä. Ja se 
taas tarkoittaa sitä, että näiden alueiden 
asukkailla on kohonnut riski saada melun 
aiheuttamia terveysongelmia.

Melu aiheuttaa muun muassa stressiä ja 
aggressiivisuutta, heikentää immuniteettia, 
lisää väsymystä, onnettomuusriskiä sekä 
sydän- ja verisuonitautiriskiä. Melu voi 
viedä kuulon, yöunet sekä heikentää mie-
lenterveyttä ja sillä on yhteys enneaikaisiin 
kuolemiin.

Melusta hiljaisuuteen

Meluun keskittyvän väitöskirjan jälkeen 
Outi Ampuja kiinnostui hiljaisuuden määri-
telmästä. Kun hän ei löytänyt sopivaa tutki-
musaineistoa aiheesta, hän päätti kerätä sen 
itse. Se tapahtui Suomalainen hiljaisuus ja 
Att uppleva tysnad- keruukilpailun kautta, 
jonka järjestivät Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura ja Svenska litteratursällskapet i Fin-
land useiden yhteistyötahojen kanssa. Ke-
ruuseen vastasi 320 eri-ikäistä suomalaista 
eri puolilta maata. Vastaajilta kysyttiin mm. 
milloin ja mistä vastaaja on löytänyt hiljai-
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Kirjoittaja Seija Mauro kertoo omasta hiljaisuuden kokemisestaan

Ensimmäinen oma kokemukseni hiljaisuudesta oli joogaretriitissä vuonna 1975, ensimmäisiä 
omia hiljaisen retriitin ohjauksistani oli viikonloppukurssi vuonna 2001, sitä olin mainostanut näin: 
 
Hiljaisuuden Viisaus 30.11.-2.12.2001 
 
Hiljaisuus ja hiljentyminen ovat tiloja, joilla jokainen voi lisätä havaintoherkkyyttään, tässä hetkessä 
läsnä olemista ja rentoutuneisuuttaan. Hiljaisuus on myös erinomainen väline oman luovuuden 
ja Sisäisen Viisauden löytämiseen. Ryhmässä harjoitettu hiljaisuus antaa mahdollisuuden kokea 
toisaalta oma yksityisyytensä ja toisaalta se taso, jossa sinä ja minä ja kaikki muukin olemme 
yhtä. Syvällä tasolla kaikki olemme yhteydessä toinen toisiimme, niin kuin aalto on meren vetenä 
yhteydessä toiseen aaltoon. 
 
Hiljaisuuden viisaus -viikonlopussa omaan hiljentymiseen virittäydytään aistiherkkyys-, rentoutushar-
joituksilla ja ohjatuilla meditaatioilla. Kurssi toteutuu aloitus- ja päätöskeskusteluja lukuun ottamatta 
hiljaisuudessa. Kurssin ohjaajan kanssa on mahdollisuus sopia yksityisiä keskusteluhetkiä. 
 

Hiljaisuuden viisaus on maailmakatsomukseltaan vapaa.

suutta, miten hän määrittää hiljaisuuden ja 
kuinka usein hän tuntee tarvetta hiljaisuu-
teen. Kirja Hyvä hiljaisuus perustuu tämän 
keruukilpailun aineiston pohjalta tehtyyn 
tutkimukseen.

- Melun tutkiminen vie enemmänkin ne-
gatiivisiin kokemuksien, hiljaisuuskoke-
musten tutkimus vastakkaiseen suuntaan, 
hiljaisuus kun nähdään usein tärkeänä 
arvona, osana hyvää elämää, toteaa Am-
puja.

- Keruukilpailun vastauksissa on paljon hie-
noja ja oivaltavia määrittelyitä, runojakin. 
Osa kirjoittajista on kertonut koko elämän-
tarinansa hiljaisuuskokemusten kautta, ku-
ten vuonna 1931 syntynyt tekstiilitaitelija.

10 vuoden iässä: 
Illalla makaan sängyssäni, kutsun: ”äiti, 
tule tänne, täällä hyttynen”. Hän tulee ja 
hyttynen hiljenee sängyn viereen.
20 vuoden iässä: 
Loma huvilalla luonnon helmassa.
Vastakohta kangaspuiden jyskytykselle.
30 vuoden iässä: Hiljaisuus kun kaikki 
kolme lasta nukkuvat.
40 vuoden iässä: 
Hiljaisuus on siellä missä perhoset, kukat 
ja lepakot elävät elämänsä.
50 vuoden iässä: 
On hiljaista, kun uppoudun kirjojen 
maailmaan.
60 vuoden iässä: 
Hiljaista on, kun asetan vasemman korvani 
tyynyä vasten, oikea korvani on kuuro.
70 vuoden iässä: 
Hiljaisuus on, kun muurahaiset rapistele-
vat metsässä ja kaikki äänet luovat 
mielenrauhaa.
89 vuoden iässä: 
Hiljaisuus on elämän eliksiiriä.

- Vaikka suomalaiset kestävät sosiaalisissa 
tilanteissa hiljaisuutta, se voi myös olla pai- 
nostavaa ja kantaa epätietoisuutta ja pelko- 
akin. Muuan vastaaja kertoi, miltä tuntui 
hiljaisuus kuolinvuoteen äärellä ja sen jälkei- 
nen vaimea kesä, jolloin ihmiset eivät tienneet, 
miten olla ja puhua tuoreen lesken kanssa.

Mitä hyötyä hiljaisuudesta?

- Ensinnäkin hiljaisuudella on vaikutusta 
fyysiseen terveyteemme. Oleskelu elvyttä-
vässä ja rauhallisessa ympäristössä laskee 

sykettä ja verenpainetta ja voi vähentää 
stressihormoni kortisolin eritystä, kertoo 
Ampuja.

- Hyvä hiljaisuus ei tarkoita täyttä äänettö-
myyttä. Esimerkiksi metsä on täynnä luon-
non ääniä. Säännölliset viipymiset hiljai-
sessa paikassa, kuten metsässä, kirjastossa 
tai puistossa tai hiljaisessa omassa kodissa 
voivat vähentää myös melun häiritsevyyttä. 
Viipymiset ikään kuin kompensoivat melun 
aiheuttamia haittoja. Monelle oma koti on 
yksi hiljaisuuden paikka, vaikka siinä kai-
kuu tarkkaan kuunneltuna paljonkin ääniä.

Ampujan mukaan luonnon hyvä hiljaisuus 
johtuu ihmislajin historiasta. Esi-isämme 
tottuivat siihen, että ympärillä vallitsee ai-
noastaan luonnonäänien tuoma hiljaisuus 
ja kovat äänet tarkoittivat vaaraa, jolta 
täytyy suojautua. Nykyihminen on ohjel-
moitu samalla tavalla: melun ympäröimänä 
elimistö on hälytystilassa, valmiina reagoi-
maan uhkaan.

-  Hiljaisuus voi lisätä myönteistä ja elvyt-
tävää ajattelua ja siten vähentää esimerkik-
si stressistä johtuvaa negatiivisten ajatusten 
elimistölle aiheuttamaa kuormitusta. Stres-
saantuneen kannattaisi hakeutua aika ajoin 
hiljaisiin paikkoihin. Hiljaisuus hellii sekä 
ihmisen ruumista että elvyttää mieltä.

”Hoivaava, hyvä hiljaisuus edesauttaa 
myönteisten ajatusten syntymistä ja ohjaa 
huomiota pois negatiivisista ajatuksista 
ja huolista. Psyykkistä energiaa vapautuu 
käytettäväksi muuhun”, Ampuja kertoo 
kirjassaan.

Kolmanneksi Ampuja mainitsee luovuuden.

- Hiljaisuus ruokkii luovuutta. Ihmisen 
on mahdollista kääntyä sisäänpäin, kun 
ihmisen ei tarvitse reagoida asioihin pa-
konomaisesti. Näin luovalle ajattelulle jää 
tilaa. Tätä tukee myös moderni aivotut-
kimus. Kun ihmisen aivot eivät kuormitu 
aistiärsykkeihin reagoimisesta tai jatkuvas-
ta varuillaanolosta, tilaa vapautuu muu-
hun. Lempeän hiljaisuuden vallitessa moni 
saa parhaat ideansa. Tämän ovat filosofit 
ja muut viisaat tienneet kautta ihmiskun-
nan historian.

”Hiljaisuus vähäisine aistiärsykkeineen on 
monelle keino johdatella aivot vapaan har-
hailun hedelmällisille poluille. Tällaisessa 
hiljaisuudessa puhelimen viestiääni, säh-
köposti, naapurin haukkuva koira tai ohi 
ajava auto ei katkaise vapaan assosioinnin 
tilaa.”

”Aivot ovat elin siinä missä jalatkin, ja ne 
kuormittuvat liiaksi, jos niitä pommitetaan 
jatkuvasti. Ärsykekylläisessä ympäristössä 
aivot väsyvät”

Voimaa hiljaisuudesta

- Moni kertoo hiljaisuuden olevan kuin 
eliksiiri, joka elähdyttää koko elämän. Mo-
nien vastaajien kuvaukset omasta hiljaisuu-
den kokemuksestaan ovat pakahduttavan 
kauniita, toteaa Ampuja.

”Hiljaisuus, se asuu minussa. Tunnen sen 
saapuvan aika ajoin ja se valtaa minut 
kokonaan lumoihinsa. Minä tarvitsen sitä, 
sillä minun elämässäni se on rikkaus, joka 
luo minuun jaloa, jopa voimaa antavaa 
tunnetta. Olen mielessäni kuvitellut sen 
kimaltavaksi virraksi, joka hiljaa soljuu 
sieluni, solujeni ja sydämeni sopukkaan 
saaden aikaan vilvoittavan, huolistaan va-
paan tunteen ja sydämeni virvoittuu 
arkisen elämän paineista.”

Hiljaisuus on myös lohduttaja, kuin tera-
peutti vaikeassa elämän tilanteessa.

-  Eräs Suomalainen hiljaisuus -keruukil-
pailun vastaajista kertoo  päässeensä yli 
usean läheisen menettämisestä vetäytymäl-
lä yksin puoleksi vuodeksi kesämökkiinsä.

”Niin muutin maalle, ja siellä hiljaisuu-
desta tuli laastari kaikille suruilleni”, hän 
kertoo.

Hiljaisuus meditaatioina, uskonnol-
lisena harjoituksena ja todellisen 
minän paljastajana

”Hiljaisuus, se on äärimmäisen kaunis ja 
rauhoittava sana, melkein kuin äiti, meille 
suomalaisille pyhä.”

Eräs vastaaja kertoo voivansa olla hiljaisuu-
dessa armollisempi ja löytävänsä sen avulla 
yhteyden itseensä. Se on auttanut häntä 
katsomaan ”omaa salaisuuttaan silmiin” ja 
”kantamaan ihmisenä olemisen taakkaa”.

Kontemplatiivinen hiljaisuuden harjoit-
taminen on monien uskontojen keskei-
siä harjoituksia. Jeesuksen kerrotaan 
vetäytyneen aika ajoin hiljaisuuteen 
mietiskelemään. Buddhalaisessa filoso-
fiassa harjoittelun kivijalka on hiljainen 
meditaatio istuen tai kävellen. Nykyään 
huippusuosittu mindfulness - jonka juuret 
ovat buddhalaisessa harjoitusperinteessä, 
korostaa pysähtymistä, hetkeen keskitty-
mistä ja hiljentymistä.

Hiljaisuus on myös kuulonhuoltoa. Kuulo-
han on ihmisen aisteista erityinen, se liittää 
ihmisen ympäristöön kohdusta hautaan. 
Kuulemme ympäristön ääniä jo kohdussa 
ollessamme, siksi äidin puheääni tai hänen 
kuuntelemansa musiikki tuntuu tutulta ja 
turvalliselta jo heti ensiparkaisun jälkeen. 
Kuulo on myös viimeinen toimiva aistim-
me. Useat kertomukset todistavat, miten 
vakavasti sairas ja kuoleman portilla ole-
va havahtuu ja reagoi, kun kuulee tutun 
laulun. Tai miten dementoitunut, omissa 
maailmoissaan elävä ikään kuin hetkeksi 
herää tähän todellisuuteen tutun musiikin 
myötä. Tai puhumaton vanhus virkoaa 
laulamaan säkeistökaupalla lapsuudesta 
tuttua laulua.

Hiljaisuus sopivina annoksina ihmisten vä-
lisessä kanssakäymisessä on useimmiten 
hyvä asia. Se voi auttaa löytämään ratkai-
suja pohdittavana olevaan ongelmaan, löy-
tämään uusia näkökulmia lukkiutuneeseen 
ajatteluun. Olen ohjannut eri yhteisöissä 
ns. työskentelyretriittejä, jossa sekä työ-
kennellään jonkun teeman puitteissa että 

ollaan hiljaa. Ohjaan alussa meditaatio- ja 
mindfulness-harjoituksia. Varsinaisen 
työskentelyn aikana kilisytän aika ajoin 
meditaatiokelloa, ja se on merkkinä tietoi-
selle hengittämiselle ja hiljentymishetkelle. 
Kokemukset ovat yleensä hämmästyneen 
ihastuneita: “miten saimme aikaan näin 
paljon näin lyhyessä ajassa ja näin vähällä 
puhumisella.“

”Hyvä hiljaisuus 
ei tarkoita täyttä 
äänettömyyttä. 

Esimerkiksi metsä 
on täynnä luonnon 

ääniä.”

”Hiljaisuus 
ruokkii luovuutta. 

Ihmisen on mahdollista 
kääntyä sisäänpäin, kun 
ihmisen ei tarvitse rea- 
goida asioihin pakon- 
omaisesti. Näin luo- 

valle ajattelulle 
jää tilaa.”

Joogaohjaajuuteni alkutaipaleella 
kuulin opettajaltani tämän tarinan:

Joogaopettajien ja -gurujen kaksipäiväi-
nen maailmankongressi kokoontui eräänä 
kesänä Australiassa. Osallistujat tulivat 
ympäri maailmaa. Isossa luentosalissa ei 
ollut pöytiä eikä tuoleja, lattialla oli vain 
ringissä meditaatioalustat ja -tyynyt, joille 
osallistujat istuivat. Ensimmäisen luennon 
ajan osallistujat istuivat hiljaa alustoillaan. 
Kävivät hiljaisella lounaalla, palasivat lu-
entosaliin iltapäiväluennolle. Istuivat hiljaa 
alustoilla koko luennon ajan. Seuraavana 
päivänä toistui sama ohjelma, luennon 
otsakkeet vain vaihtuivat. Opettajat len-
sivät kongressin jälkeen kotiinsa, kuka 
Intiaan, kuka Yhdysvaltoihin. Kotona 
ihmiset kysyivät, millainen joogakongressi 
oli. Osallistujat eri puolilla maailma olivat 
kuulema sanoneet: “Erittäin hyvä ja antoi-
sa kongressi.” 

Sitaatit Outi Ampujan kirjasta 
”Hyvä hiljaisuus”

Seija Mauro
NLP Trainer, Dharma Teacher

Lähteitä:
Outi Ampujan haastattelu 18.5.2017
Outi Ampuja: Hyvä hiljaisuus. Atena 2017
Outi Ampuja:  Oikeus hiljaisuuteen. WSOY 2008
Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.): Huutoja hiljaisuuteen. GAUDEAMUS 2014
Kaisa Viljanen:  Jos haluat lisätä luovuuttasi, hakeudu hiljaisuuteen – Katso neljä asiaa, missä hiljaisuus voi 
auttaa. HS. 10.4.2017
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mediakortti 2017mieli
TULOSSA: MIELI TALVI 2017 / SUURI KAKSOISNUMERO. 
MIELEssä hyvää sanottavaa vastuullisesta ihmisyydestä ja tietoisuudesta? Nyt on oikea aika tarjota juttua tai juttuvinkkiä 

vuoden 2017 viimeiseen MIELI-lehteen, joka ilmestyy vuodenvaihteessa! Suuressa kaksoisnumerossa keskustellaan 

NLP:stä ja siitä, millaista on vastuullinen ihmisyys; esimerkiksi johtaminen, työntekijyys, vanhemmuus, osallisuus ja 

vaikuttaminen? Mitä muuta vastuullisuus tarkoittaa sinulle? Mitä kaikkea tietoisuus on? Tietoa? Viisautta? Havaintoja? 

Ajatuksia? Tekemistä? Kerro meille, keskustele kanssamme. Kasvatetaan yhdessä

tietoisuuttamme, NLP:n keinoin.

MIELI TALVI 2017 / SUURI KAKSOISNUMERO: VASTUULLINEN IHMISYYS JA TIETOISUUS

Ilmestyminen: 18.-31.12.
Artikkelien aineistopäivä: ma 127.11.

Ilmoitusten aineistopäivä pe 8.12.

Lähetä juttuideasi tai valmis juttuehdotus mieli@nlpyhdistys.fi tai ole yhteydessä

päätoimittaja Jonni Roos, p. 040 830 7174 tai toimituspäällikkö Tarja Törmänen 040 544 5550.

OHJEET ILMOITTAJILLE

Aineistojen toimitus
Aineistomuoto:
Painovalmis PDF-muotoinen HighRes -aineisto, leikkuuvara 3 mm. Resoluutio 300 dpi.

Aineistojen toimitus:
mieli@nlpyhdistys.fi

Levikki: Osoitteellinen jakelu noin 1000 kpl Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille. 

Vuoden 2017 aikana lisäjakelu n. 400 kpl NLP-koulutuksissa, tapahtumissa, messuilla ja NLP Illoissa.

Hinnat ja tarkemmat tiedos läydät osoitteesta
http://www.nlpyhdistys.fi/blogi-lehti/mediatiedot/

OSALLISTU
Mielen tekemiseen ja kehittämiseen osallistut lukemalla, kirjoittamalla, ehdottamalla ja ideoimalla juttuja 

ja markkinoimalla omia palveluja ja tuotteita Suomen luetuimmassa ja arvostetuimmassa NLP-julkaisussa. 

Huomio! Vuoden 2018 mediatiedot löydät joulukuussa 2017 internetsivuiltamme nlpyhdistys.fi. 

MIELI MYÖS BLOGINA
Mietitkö, mitä lukea lehden ilmestymisten välillä? MIELI-blogissa ajankohtaisia ajatuksia ja artikkeleja NLP:stä, 

sen ympäriltä ja vierestä. Klikkaa blogiin: http://www.nlpyhdistys.fi/mieli-blogi-lehti/mieli-blogi/. Muistathan, 

että blogiin saa vapaasti tarjota juttuja julkaistavaksi: mieli@nlpyhdistys.fi. 

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Haluatko olla mukana tekemässä NLP:stä paremmin tunnet-
tua ja laajemmin sovellettua välinettä? Vapaaehtoistyöskentely 
Suomen NLP-yhdistyksen hallituksessa tai aktiivinen toiminta 
esimerkiksi paikallisessa toimintaryhmässä on väylä vaikuttaa, 
verkostoitua ja kehittyä myös itse. Kysy lisää 040 544 5550
tai pj@nlphdistys.fi. 

Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP Illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi
Yhdistyksen yhteystiedot ja ajankohtaista tietoa, mm. tapahtuma- ja koulutuskalenterin löydät www.nlpyhdistys.fi. 
Osallistu keskusteluun ja seuraa ajankohtaisia uutisia Facebookissa: NLP-yhdistys ry

NLP-ILTOJEN ALUEVASTAAVIEN YHTEYSTIEDOT

HELSINKI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU  Pirkko-Hillevi Alhokoski: helsinki@nlpyhdistys.fi, 045 264 8445

HÄMEENLINNA  Tuula Masalin: hameenlinna@nlpyhdistys.fi, 0400 600 050  
HUOMIO! UUSI NLP-iltojen vetäjä haussa! Lisätietoja Tuula Masalinilta.

ETELÄ-KARJALA Terhi Selonen: lappeenranta@nlpyhdistys.fi, terhi.selonen@luukku.com, 040 521 8968

MIKKELI Eeva-Liisa Tamski: mikkeli@nlpyhdistys.fi, eeva-liisa.tamski@porstua.fi, 0500 359 054

PÄIJÄT-HÄME (LAHTI, HEINOLA & ORIMATTILA) Kaisa Koivunoro: paijathame@nlpyhdistys.fi,
kaisa.koivunoro@gmail.com, 040 830 5830. 
Tarkempaa infoa jaamme facebook -ryhmässämme Päijät-Häme mielin, kielin. 

SATAKUNTA (PORI & RAUMA & Ympäristö)  Kati Välimäki, 040 833 1914, kvalimaki@gmail.com ja

Kari Palomäki kar.palo@dnainternet.net

SEINÄJOKI  Janne Turunen: seinajoki@nlpyhdistys.fi, 050 546 9630

TAMPERE  Meeri Ruohonen: tampere@nlpyhdistys.fi,  meeri.ruohonen@gmail.com, 040 539 6160

TURKU  Terhi Mäkiniemi: turku@nlpyhdistys.fi, 040 584 77 10

VAASA Anneli Haapaharju, 050 302 8041, vaasa@nlpyhdistys.fi, anneli.haapaharju@ahdata.net

Asiaa Suomen NLP-yhdistykselle? Tavoitat meidät:
Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi  |  Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi  |  Talousvastaava: 
talous@nlpyhdistys.fi |  Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi
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”Yksi isoja ilonaiheita omalla NLP-koulutusmatkalla 
oli monissa harjoituksissa riemumielin ja suurin 
sydämin heittäytyä ihan eläimelliseksi. Kieriskellä 
kaniinin karvapöksyissä tai pyöriä delfiininä 
aalloissa. Ihmisyyden 360-kokemista 
parhaimmillaan – minulle.” 

porina | tarja törmänen

Me ihmiset keskitymme helposti itsemme li-
säksi muihin ihmisiin. Se on ymmärrettävää 
ja hyväksyttävää; koska olemme ihmisiä. 
Entäpä jos tunnustelisimme, haistelisimme 
ja maistelisimme maailmaa jostain muusta 
kokemuskulmasta? Miten huimasti näkö-
kulma itseen, muihin ja elämään laajenee-
kaan, kun esimerkiksi huomioi, että minä ja 
muut ihmiset lajina olemme vain yksi tämän 
maapallon 1,3 miljoonasta tunnistetusta 
eläinlajista? Miltä tuntuu, kun valittavanasi 
on 1,3 miljoonaa hurjan erilaista elämän ja 
ihmisyyden tarkastelumahdollisuutta?

Kuulostaako mahdolliselta? 
Vai ihan mahdottomalta? 

Uskon, että ihmisyyttä ymmärtää sitä 
paremmin, mitä rohkeammin sitä tutkii 
uusista suunnista. Eikä pelkästään naapu-
rin Jormana tai Johannana, vaan vaikka 
kolibrina tai kastematona.  

”Inhimilliseen 
ihmisyyteen 

kuuluu annos 
eläimellisyyttä. “

NLP auttaa tietenkin, tähänkin. Jos siis 
tuntuu siltä, ettei osaa mielikuvissaan 
luontevasti hypätä jonkin eläimen nah-
koihin. Tai jos tuntuu siltä, että osaa jo 
kaiken. NLP kun auttaa löytämään ja 
tunnistamaan myös sen, mikä on kaiken 
tuolla puolen – löytämään myös sen, jota 
ei tiedä, ettei tiedä. 

Mieti hetki, miten sinä arvotat ihmistä ja 
ihmisyyttä? Voisiko olla, että mietit uuden 
tuttavuuden sijaintia arvomaailmassasi ja 
mielenmaisemassasi esimerkiksi lähtökoh-
dista sukupuoli, ikä, perhestatus, koulutus 
ja ammatti? Länsimaissa me arvostamme 
ja arvotamme työtä korkealle ja teemme 
usein olettamuksia ihmisestä ja hänen ajat-
telustaan esimerkiksi ammatin perusteella. 
Mieti sitten hetki, miten eläin arvottaisi 
sinua olentona, eläimenä ja ihmisenä. 
Miten se mittaroisi sinun inhimillisyyttäsi 
ja ihmisyyttäsi? Millaiset tavat kohdata 

toisia, vuorovaikuttaa, viestiä ja olla läsnä 
nousevat tärkeiksi?  

Muistan oman NLP-koulutusmatkan alku-
taipaleelta, kuinka hämmentävää ja samal-
la upeaa oli huomata, että ihmiseen, hänen 
arvoihinsa ja hänelle tärkeisiin asioihin voi 
tutustua vallan mainiosti ilman, että esi-
merkiksi tietää hänen ammattiaan. Ehkä 
NLP:ssä ollaan mm. tällä tavoin lähempä-
nä eläimellisempää tapaa olla olemassa ja 
vuorovaikuttaa – lähempänä hyvää, hyvän-
tahtoista ja hyvää tekevää ihmisyyttä. 

Kirjoittaja Tarja Törmänen on Suomen 
NLP-yhdistyksen puheenjohtaja, NLP 
Trainer ja viestintävalmentaja. Tarjan 
kirjoituksia löydät myös haluton.fi, 
pikkutassu.fi ja nlpyhdistys.fi / MIELI- 
blogi. Tarja myös päätoimittaa 
NLP-yhdistyksen Facebook-sivustoa. 

NLP ja ihmisyys – ihminen, yksi 1,3 miljoonasta

Mikä on tänään mahdollista sinulle, 
minulle, meille? 
Muutetaanko maailma paremmaksi 
NLP-ajatus kerrallaan. 

Vastaa kyselyyn 15.11.2017 mennessä.

http://bit.ly/nlpjasen

Miten voimme palvella paremmin?

Kerro meille vastaamalla jäsenkyselyyn

Suomen NLP-yhdistys ry on olemassa sinua varten! Jo yli 25 vuotta toiminut 
yhdistys uudistaa palvelujaan: kerro meille, mitä odotat meiltä nyt ja tulevai-
suudessa, mitä toivot lisää, mitä haluat, että säilytämme toiminnassamme. 
Olet saanut jäsenkyselyn linkin sähköpostiisi ja löydät kyselyn myös suoraan 
osoitteesta http://bit.ly/nlpjasen.

Vastaathan kyselyyn 15.11.2017 mennessä. Vastaajien kesken arvomme 
palkinnon, jonka voit valita neljästä huikeasta vaihtoehdosta!

Vastaa ja voit voittaa yhden neljästä huikeasta palkinnosta!
• maksuton vuoden jäsenyys sinulle ja ystävällesi sekä NLP-kirjallisuutta 
• jännittävä Häme-Extreme -päivä herkkuruoan ja rentoutumisen kera
  (matkustaminen kohteeseen omalla kustannuksella)
• Veikkauksen lotto/raaputusarpakuponkipaketti (lottonumerot saa valita itse!)
• ulkoinen kovalevy, muistitikkuja ja muistikirjoja



Vielä ehdit hakea mukaan!

Mieli-lehden kirjoittajavalmennus 18.11.2017
Sinulle MIELI-lehden ja blogin toimittaja, avustaja ja kolumnisti, tai sellaiseksi haluava!
MIELI-lehteä tehdään suurella sydämellä vapaaehtoisvoimin. Kiinnostavaa lehteä on motivoivaa tehdä.
Kokoonnumme yhteen, tutustumme toisiimme, jaamme osaamistamme ja tutustumme hyviin kirjoittamiskäytäntöihin.

Koulutus järjestetään lauantaina 18.11.2017 klo 10 — 15 Studio Linnunlaulussa, Helsingissä (Eläintarhantie 18.)
Koulutus on maksuton lehtemme ja blogimme toimittajille ja avustajille ja uusiksi avustajiksi haluaville. 
Kouluttajana on Mieli-lehden päätoimittaja Jonni Roos. Jonnilla on pitkä kokemus toimittajan työstä radiossa, 
lehdissä ja televisiossa. Saat valmennuksesta myös todistuksen.

Ilmoittaudu: jonniroosfinland@gmail.com
Jos et ole aikaisemmin avustanut Mieli-lehteä, esittele itsesi lyhyesti, ja kerro, mistä haluaisit tehdä ensimmäisen juttusi.
Paikkoja on rajoitetusti koulutustilan koon takia.


