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Pääkirjoitus

Kulttuuri on hurjassa murroksessa kaik-
kialla maailmassa. Tämä murros johtuu en-
nen muuta digitalisaatiosta, joka myllertää 
kaikki elämänalat – ja muuttaa kaiken.

Internetin myötä ihmiset voivat kokea 
yhteyttä melkein mihin tahansa asiaan, 
lähellä tai kaukana, ja he voivat rakentaa 
itselleen identiteettejä, jollaisia heidän iso-
vanhempiensa sukupolvi ei olisi osannut 
uneksiakaan.

Suuret, yhteiset kulttuuriperinnöt sekoit-
tuvat pienempien alakulttuurien kirjoon. 
Enää edes NLP-harrastajat eivät ole jokin 
outo, ihmeellisten tyyppien ryhmä, vaan 
vain yksi monista, monista pienistä alakult-
tuureista, jotka puuhaavat itselleen tärkeitä 
juttuja.

Internet mahdollistaa uudenlaiset yhtey-
det ihmisten välille, ja siksi ihmisiin vaikut-
taminen, ja suoranainen manipulointi on 
nyt entistä helpompaa. NLP-menetelmiä 
tunteva voi löytää esimerkiksi presidentti 
Trumpin puheesta monia tuttuja ilmiöitä: 
aidon keskustelun sijaan hän mm. luo ank-
kurointeja, jotka vahvistavat hänen poliitti-
sia tarkoitusperiään.

Minä en tiedä, miten hyvin Trump tuntee 
NLP:tä, mutta tuskinpa hänen puheensa 
sattumalta on juuri sellaista kuin on. Lauri 

Heikkilä lisäksi muistutti minua hiljattain 
keskustellessamme siitä, että Trump on 
joskus kouluttanut yhdessä Tony Robbin-
sin kanssa. En ole perehtynyt asiaan tar-
kemmin, mutta ainakin Youtubesta löytyy 
video, jossa he kumpikin erikseen mai-
nostavat yhteistä menestyskoulutustapah-
tumaansa. Youtubessa on muuten myös 
monia videoita, joissa NLP-osaajat analy-
soivat Trumpin käyttämiä menetelmiä.

NLP:n osaajina meillä on käytössämme 
vaikuttavia keinoja. Käytämmekö niitä 
eettisesti? Tunnistammeko eri osapuolet, 
joiden tarpeet ja arvot meidän tulee ottaa 
huomioon? Pohdimmeko toimintamme 
seurauksia? Kai nyt sentään vähintäänkin 
noudatamme niitä normeja ja sääntöjä, 
joita on olemassa? Mietimmekö toimin-
tamme arvoja, ja toimimmeko niiden 
mukaan? Mielestäni on aika lailla toden-
näköistä, ettei Trump ainakaan tämmöisiä 
kummemmin mieti. Luottamus kärsii, 
mikäli eettisten kysymysten yli kävellään 
tuosta noin vain.

Minulla on sellainen käsitys, että Suomes-
sa NLP-osaajat suhtautuvat tekemiseensä 
periaatteessa hyvältä eettiseltä perustalta. 
Tämä perusta on ujutettu sisään myös 
ainakin Suomen NLP-yhdistyksen suo-
sittelemien ”pitkien” NLP-koulutusten 
kurssimateriaaleihin, niin, että useimmissa 

menetelmissä on mukana asialliset ekolo-
giatarkastukset ja eettinen puoli.

Toisaalta mielestäni keskustelua NLP:n 
käyttämisen etiikasta kannattaisi käydä 
nykyistä vilkkaammin. Eettinen poh-
dinta on osa korkealaatuista toimintaa, 
ja - mikäli käytämme NLP:tä vaikkapa 
työssämme – miksi emme haluaisi tarjota 
osaamistamme niin korkealaatuisena kuin 
mahdollista? Tietenkin NLP:tä käytetään - 
silloin kun käytetään - vaikkapa terapiassa 
tai terveydenhoidossa näiden alojen yleis-
ten eettisten sääntöjen ja lainsäädännön 
puitteissa, joten ei tämä onneksi mikään 
aivan villi kenttä ole.

Etiikka on myös kulttuurin perusta. Mil-
laista kulttuuria sinä haluat olla luomassa? 
Kuuluuko siihen ihmisten itsenäisyys, va-
linnanvapaus ja tasa-arvoisuus, tai jopa 
peräti ihmisarvo ja yleiset ihmisoikeudet? 
Pitäisikö kulttuurin olla oikeudenmukai-
nen ja pitäisikö sen perustua yleisen hyvän 
edistämiseen? Isoista kysymyksistä pääsee 
helposti pienempiin, mutta ei välttämättä 
helpompiin kysymyksiin.

Hyviä hetkiä vuoden 2017 ensimmäisen 
Mieli-lehden parissa!

Jonni Roos

Kestävää 
NLP-kulttuuria 

luomassa 
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Kiitollisuus päällimmäisenä, sanoo Jaana 
Hautala jakertoo MIELEssä hienoista koh-
taamisista ja ainutlaatuisista jäljistä, joita 
ne jättivät elämään.  Lue tarina neljästä 
vuodesta NLP-yhdistyksen puheenjohta-
jana.
 
 
Käytännöllistä viisautta tarjoilee puhutte-
levaa juttusarjaansa jatkava Lauri Heik-
kilä. Säännöt, phronensis ja arkipäivän 
kude.
 

Rakkautta vai pelkoa, 
kysyy Anu Vihonen.

Ammattilaiset kiinnostavat aina. Kenestä 
ja millaisesta ammattilaisesta Seija Mauro 
kertoo tässä MIELEssä? Jutusta löytyvät 
ainakin Puputyttö, Broken Heart Story ja 
Rakkaudenhirviö.
 

NLP NYT  
Mieli-lehdessä pohditaan ja keskustellaan, 
mitä on NLP eilen, tänään ja huomenna - 
mitä on NLP nyt. 
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Jokainen kohtaaminen jätti ainutlaatuisia 
jälkiä elämään. Vuoden kohokohdiksi 
nousivat NLP-yhdistyksen palkitsemat 
Akaan ylioppilaat. Huikeita nuoria, jotka 
opiskelevat NLP Practitioner -tutkinnon 
lukion ohessa. Näiden NLP-ylioppilaiden 
joukko on vuosittain kasvanut ja NLP-yh-
distyksellä on ollut ilo jakaa stipendit 
heille. Vuoden toinen kohokohta oli Mie-
lihyvä-seminaari Hanasaaressa, joka antoi 
paljon energiaa vuoden pimeimpään ai-
kaan meille kaikille mukana olleille.

Ymmärryksen jälkeen on hyvä avata ovia 
ja laajentaa toimintaa yhteistyöhön. Vuo-
den 2014 yksi kohokohdista oli NLP-yh-
distyksen ja Coaching-yhdistyksen yhdessä 
järjestämä Kevätparveilu-tapahtuma. 

Auringon helliessä yli 70 NLP-osaajaa ja 
coachia heittäytyi sparraamaan toisia ja 
etsimään oivalluksia.

Toinen kohokohta oli I love me –messut, 
jossa yhdistyksen tavoite oli innostaa ihmi-
siä NLP:n pariin ja tuoda NLP:tä ihmisten 
tietoisuuteen. Pohdimmekin hallituksen 
kanssa vuoden aikana paljon sitä, miten 
NLP:n ovia avataan ja miten NLP:tä jal-
kautetaan suurelle yleisölle – ihmisten 
lähelle - tuomaan innostavaa ja voimaan-
nuttavaa energiaa.

Vuosi 2015 oli SUURI juhlavuosi ja NLP-
yhdistyksen 25-vuotiskonferenssissa saat-
toi aistia NLP:tä parhaimmillaan. Saim-
me nauttia Kalifornian vieraan Barbara 

Nöyränä heittäydyin puheenjohtajan saappaisiin reilu 4 vuotta sitten.
Ensimmäinen vuosi 2013 meni mallintaessa jo olemassa olevia hyviä 

NLP-yhdistyksen toimintatapoja ja strategioita, sekä kohdatessa huikean 
määrän upeita NLP-ihmisiä ympäri Suomea.

Kiitollisuus
päällimmäisenä

Neljä vuotta takana

Waggonerin säteilevästä valovoimaisuu-
desta sekä kuulimme Veli-Matin ajatuksia 
hallinnasta sallintaan, Tapani Rinteen 
näkökulmia muutoksiin, Reetta Vanhasen 
ajatuksia myös laulaen sekä loppuun Rita 
Ahvenniemeä, joka viritti nauruhermom-
me kutkuttavalla esityksellä. Itse sain tuo-
da seminaariin oivalluksiani tietoisuudesta 
sekä kehon ja mielen balanssista. Huima 
päivä jätti vahvan tunteen siitä, miten 
meissä on jo kaikki, kunhan sallimme sen. 
Vuoden 2015 toinen merkittävä asia oli 
niin hallitustyöskentelyn kuin jäsenten 
näkökulmasta yhdistyksen ensimmäinen 
DIGIloikka. Teimme aimo harppauksen ja 
uusimme niin jäsenrekisteri- kuin laskutus-
järjestelmämme.
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Digiloikka jatkui hallitusjäsenten huimal-
la vapaaehtoistyöpanostuksella vuonna 
2016. Uusimme NLP yhdistyksen nettisi-
vut sekä samalla ilmoittautumisjärjestel-
män yhdistyksen NLP-iltoihin. Yhdistys 
sai käyttöönsä uudet ja ketterät toiminta-
mallit. Näin markkinointi sekä jäsenten 
kohtaaminen helpottuivat huomattavasti. 
Hallitusjäsenten upealla vapaaehtoistyöllä 
tämä kaikki saatiin mahdolliseksi ja vuosi 
2016 lopetettiin innostavilla ja oivallutta-
villa pikkujouluilla yhteistyössä psykotera-
pia-instituutin kanssa. Toivottavasti tämä 
pikkujoulutilaisuus saa tulevaisuudessa 
jatkoa.
 
Oma neljän vuoden PJ-matka upeiden ih-
misten kanssa päättyi oivalluttavaan vuosi-
kokousseminaariin. Asta Raami johdatti 
meidät lähes 80-päisen yleisön intuition 
pauloihin ja Joni Martikainen ravisti poh-
timaan sitä, ettei kannata aina uskoa kaik-
kea mitä ajattelee. 

Kirjoittaja Jaana Hautala toimi Suomen 
NLP-yhdistyksen puheenjohtajana 2013-
2017.Jaanan kuulumisia luet oivaltamaan.fi 
–sivuston blogista. 

Kuvat: Juha Asunmaa

Vuosikokousseminaarin jälki- 
mainingeissa seuraavat sanat  
nousevat mieleeni:

Kiitollisuus upeista hallitusjäsenistä 
joiden kanssa sain oppia, oivaltaa 
ja kasvaa.

Hämmennys ihmisten huikeasta 
potentiaalista ja NLP:n mahdolli-
suuksista.

Arvostus elämää, kohtaamista, eri-
laisuutta ja keskeneräisyyttä koh-
taan, joita saimme yhdessä jakaa.
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Eutanasia,
itsemääräämisoikeus 

ja ihmisyys

Tuimakan puuskahdus

tuimakan puuskahdus | tuija matikka

Minua ärsyttää suunnattomasti kaunii-
den ja terveiden ihmisten jeesustelut ja 
vihjailut siitä, että kivun, tukehtumisen tai 
oman itsemäärämisoikeuden menettämisen 
pelko on jotenkin lapsellista tai pervers-
siä. Tällaisen tunnekokemuksen minussa 
herätti Riikka Koiviston (riikkakoivisto.
wordpress.com8.2.2017) bloggaus “Poti-
las ei puhu eutanasiasta saattohoitokodis-
sa”. Avuttomuuden kokemukset ja toisten 
armoille joutuminen on yksi vaikeimmista 
kokemuksista.
 
Minua ärsyttää suuresti myös ”todistus”, 
että eutanasiaa tai kuolinapua ei tarvita, 
koska saattohoidossa olevat asiakkaat ja 
potilaat/asiakkaat eivät puhu eutanasiasta 
eivätkä halua eutanasiaa. Ensinnäkään 
tämä ei pidä paikkaansa. Tiedän saatto-
kotihoidettavia, jotka ovat halunneet eu-
tanasiaa ja puhuneet siitä ja vannottaneet 
ystäviään puhumaan siitä. Kukaan ei alun 
perin hakeudu saattohoitoon, jos haluaa 
kuolinapua, mutta mielipide, kokemus ja 
tahtotila saattaa muuttua esimerkiksi kuo-
leman ja saattokotiajanjakson pitkittyessä. 
Muuttuuhan mielipide oman kokemuksen 
myötä välillä muussakin elämässä. Ja entäs 
ne, jotka haluaisivat saattohoitoa, mutta 
eivät saa maksusitoumusta? 
 
Kolmanneksi on hyvä muistaa, että euta-
nasiaa voivat haluta myös vammaiset, joi-
den vamma etenee hitaasti mutta varmasti. 
Jossain vaiheessa voi tulla piste, jossa ei 
enää pysty eikä jaksa. Miksi neliraajahal-

vautuneen pitää ajaa sähköpyörätuolillaan 
mereen ja hukuttautua, kun hän ei saa 
apua itsemurhan tekoon?

Neljänneksi vammaisten elämänhalua 
tuskin lisää se, että vammaisten (niin kuin 
myös pakolaisten annetaan) annetaan jat-
kuvasti ymmärtää, miten kalliiksi tulemme 
yhteiskunnalle ja läheisille. Ainakin minä 
olen kuullut tätä marinaa lapsena joka 
ikinen päivä ja silloin tällöin yhä vieläkin. 
Mitä sitten, jos ja kun vammaisen mitta 
tulee täyteen ja hän haluaa vapauttaa it-
sensä tästä marinasta.
 
Viidenneksi, eikö ihmisellä saisi olla oi-
keutta säälliseen kuolemaan, jos ja kun 
hän lopullisesti kyllästyy hakemaan lain 
periaatteessa säätämiä, mutta esimerkiksi 
Kelan tai vakuutusyhtiön epäämiä tukia 
ja apuja. Jos ja kun joku hakee avustettua 
itsemurhaa sosiaalisista syistä ja saa sen, 
se tulisi tilastoida samoin kuin tilastoidaan 
sosiaalisista syistä tehdyt abortit.
 
Ja kun sosiaalisista syistä tehtyä avustettu-
ja itsemurhia alkaa tulla paljon, joku voisi 
vaikka havahtua tekemään jotain vanhus-
ten yksinäisyydelle ja köyhyydelle. Ehkä 
havahduttaisiin siihen, että vammaisia ei 
auteta tarpeeksi. Tilanne olisi parempi ver-
rattuna nykytilanteeseen, jossa itsemurhan 
tehnyttä tai sitä yrittänyttä paheksutaan ja 
syyllistetään pelkurina tai pidetään pahim-
man lajin syntisenä.
 

Psykologi Tuija Matikka kertoo, missä 
tilanteessa ei pelkää kuolemaa vaan sitä, 
ettei kuolekaan. Ja puuskahtaa eutanasian 
puolesta, omien kokemustensa pohjalta. 

Antiikin aikana itsemurha ei ollut rikos, 
mutta siitä tuli synti ja häpeä aikana, jol-
loin orjan asemassa olleet ihmiset tekivät 
itsemurhia. Koska itsemurhan tehneet 
olivat pois työvoimasta itsemurha krimi-
nalisoitiin ja/tai synnillistettiin. Se, että 
eutanasiasta ei saisi edes tabuna puhua 
ja potilasta ei saisi auttaa, jatkaa vanhaa 
perinnettä.
 
Yhä edelleen ajatellaan, että itsemurhan 
tekeminen on syntiä ja potilas saisi hävetä, 
kun hän pelkää kipua, tukehtumista tai 
muita oireita. Kaikki eivät ole kristittyjä, 
jotka uskovat, että kirkkaampi kruunu 
tulee vain, jos jaksaa kitua katkeraan lop-
puun asti. Ainakaan minä en aio jaksaa. 
Kuulun sukupolveen, joka oppi käyttä-
mään ehkäisyä syntyvyyden säännöstelynä. 
En voi ymmärtää, miksi kuoleman sään-
nöstely poikkeaa tästä.
 
Kuudenneksi tämä on ihmisoikeuskysy-
mys. Sairastuin polioon vuonna 1958 puo-
litoistavuotiaana ja olin kolme viikkoa täy-
sin halvautunut. Tuo kokemus sai minut 
joka solullani inhoamaan tilanteita, joissa 
toiset tekevät minulle mitä tykkäävät. 
Koska polioni myöhäisoireet pahenevat 
koko ajan, saatan jossain vaiheessa joutua 
liikunta- ja/tai hengityskyvyttömäksi.
 
On olemassa vanha sanonta, että ihmisellä 
ei ole muuta pakkoa kuin kuolla. Ja sekin 
tarvitsee tehdä vain kerran. Jos minulle ru-
vetaan tekemään ihan mitä lystää, haluan 
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pidättää itselleni oikeuden kuolla. Haluan 
varata mahdollisuuden avustettuun itse-
murhaan. Olen turvannut tämän mahdol-
lisuuden seittikkipiirakkakerholla. Me ker-
holaiset olemme kaikki aikuistenoikeasti 
kokeneet tilapäisen neliraajahalvauksen. 
Kaikille meille on akuuttivaiheessa sanot-
tu, että halvaus tai jopa hengityshalvaus 
jää pysyväksi. Siperian opettamina olem-
me luvanneet auttaa toisiamme, jos ja kun 
joku meistä joutuu avuttomaan tilaan.
 
Minua rauhoittaa ajatus, että minulla on 
mahdollisuus säilyttää itsemääräämisoi-

Mahdollisuus säälliseen kuolinapuun tai 
avustettuun itsemurhaan lievittää avutto-
muutta ja sen pelkoa. Mahdollisuus puhua 
avoimesti kuolinavun saamisesta voi olla 
monin tavoin helpottavaa ja myös kuulijan 
silmiä avaavaa.
 
Tukalassa tilanteessa oleva hyötyy, koska 
oman tilanteen epätoivoisuutta ei tarvitse 
kantaa yksin. Voi sanoa, mitä oikeasti 
ajattelee ja mitä pelkää. Ja kun ihminen 
saa syyllistämättömän tilaisuuden kertoa, 
mikä häntä vaivaa, kuuntelija saattaa jopa 
hyvässä lykyssä tietää ratkaisun sietämät-
tömään pulmaan. Ja näin saadaan lisättyä 
hyviä elinpäiviä.
 
Näistä syystä vastustan jyrkästi sellaista 
ajattelukantaa, jonka mukaan eutanasiasta 
ei saisi edes puhua ja koko asia pitää vai-
eta kuoliaaksi. Itse uskon siitä, että mistä 
tahansa asiasta voi puhua ja saa puhua. Ja 
monesti puhuminen auttaa.
 
Kuolinapu tulee mielestäni ehdottomasti 
sallia, vaikka sitä haluaisi käyttää vain 
muutama ihminen tuhannesta. Minusta 
kyse on vähän samasta asiasta kuin suku-
puolenkorjausleikkaus. Sitä haluaa tosi 
harva ihminen, mutta niille, jotka sitä ha-
luavat, se on äärimmisen tärkeä prosessi. 
Ei voi ajatella niin, että sukupuolenkor-
jausleikkausta ei voi tehdä sitä hartaasti 
toivoville siksi, koska sitten muka kaikki 
muutkin haluavat leikkaukseen.

Ajattelu on monella tavalla mielenkiintoi-
nen asia. Samankaltaisista kokemuksista 
ja tilanteista voi syntyä hyvin erilaista ajat-
telua, kannanottoja, tunteita ja toiveita. 
Minä kannatan eutanasiaa. Joku toinen 
polion sairastanut ei. 
 
Olen ikikiitollinen saamastani hengitys-
koneesta, koska se tukee heikon pallean 
lihastyötä ja sitä kautta pitää minut kirjai-
mellisesti hengissä. Käytän sitä keskimää-
rin 13 tuntia vuorokaudessa, joka ikinen 
päivä. Kiitollisuuden rinnalla kulkee ää-
rimmäinen nyreys siitä, , että jouduin käy-
mään elämäni hurjimman kamppailun saa-
dakseni tuon henkeni pelastavan härvelin.
 
Helmikuisessa kuvassa poistan innolla kir-
van syömiä lehtiä Portugalin Obidoksessa 
sijaitsevan pihan sitruunapuusta, keväällä 

2013 elämäni oli yhtä tukalaa helvettiä. 
Kun näytti siltä, että en saa millään ilveellä 
lääkäreitä tajuamaan sitä, että todellakin 
tarvitsen koneen, edessä oli tasan kaksi 
vaihtoehtoa:
 
1. Itsemurha omin avuin sietämättömän 
kärsimyksen lopettamiseksi.
2. Ryhtyminen elinluovuttajaksi eli avus-
tettu itsemurha siten, että tutkitusti ensi-
luokkaiset sisäelimeni saadaan hallitusti 
talteen ja kiertoon niin, että joku toinen 
saattaisi voida jatkaa elämää.
 
Onneksi sain lääkäreiltä viime hetkellä 
armon kokeilla hengityskonetta eli hengi-
tystukihoito auttoi. Miksi kannatan euta-
nasiaa (elinluovutuksella tai ilman), vaikka 
hengityskone on parantanut elämänlaatua-
ni merkittävästi? Jos hengityskone ei olisi 
helpottanut oloa, minulta ei mielestäni 
olisi voinut edellyttää sietämättömän olon 
kestämistä loppuelämän ajan.
 

tuimakan puuskahdus | tuija matikka

”Minua rauhoittaa 
ajatus, että minulla on 
mahdollisuus säilyttää 
itsemääräämisoikeuteni 
loppuun asti.”

“Kun sosiaalisista syistä tehtyä avustettuja 
itsemurhia alkaa tulla paljon, joku voisi vaikka 

havahtua tekemään jotain vanhusten 
yksinäisyydelle ja köyhyydelle.”

keuteni loppuun asti. En luovu tästä oi-
keudesta, vaikka se olisi jonkun mielestä 
perverssiä hallinnan tarvetta. Ja sitä pait-
si, nykyään potilaslakin edellyttää, että 
potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä 
hänen kanssaan.
 
Seitsemänneksi, saattohoito ensin -peri-
aate on kestämätön. Olin Exitus ry:n pe-
rustamiskokouksessa 1984. Silloin sanot-
tiin, että eihän eutanasiaoikeutta vaativaa 
yhdistystä tarvita, ennen kuin saattohoito 
on saatu kuntoon. No ei saattohoitoa ole 
saatu kuntoon vaikka puhetta on toki 

piisannut varsinkin silloin, kun hoidon 
puutteet on tuotu esiin. Veikkaanpa, että 
kuluu helposti toiset 30 vuotta ennen kuin 
saattohoidossa tapahtuu edistystä.
 
Pelkäänpä että, että hyvää saattohoitoa 
kärsivällisesti odotellessa todella monen 
ihmisen pitää kuolla huonon saattohoidon 
kynsissä. Yli 30 vuotta psykologina on 
näyttänyt minulle yhtä ja toista. Näkemäni 
ja kuulemani tapaukset ovat opettaneet 
minulle sen, että avuttomuus ja toisten ih-
misten armoilla oleminen on yksi vaikeim-
min siedettävistä asioista tässä maailmassa.

Liikuntakykyisenä ihmisenä olisin kesällä 
2013 voinut kerätä kasvattamani sormus-
tinkukat ja/tai pasuunakukat pihamaalta 
pirtelöksi eikä se todellakaan olisi tehnyt 
heikkoa. Suhtauduin suunnitelmaan vara-
uksella, koska myrkyllinen juoma olisi pi-
lannut sisäelimeni luovutuskelvottomaksi. 
Mutta kun on kuukausitolkulla todella sie-
tämätön ja tukahtunut olo, silloin ei pel-
kää kuolemaa vaan sitä ettei kuolekaan.
 
Jos ihminen on liikuntakyvytön (kuten 
vaikkapa vuonna 1981 kaulasta alaspäin 
halvautunut ja 1984 kuollut äitini oli), ih-
misen on saatava halutessaan kuolinapua 
toisilta siinä missä muutakin apua. Ketään 
ei saa jättää vastoin tahtoaan avuttomana 
sängynpohjalle kitumaan. Varmuus kuo-
linavusta tarvittaessa auttaa paradoksaali-
sesti jaksamaan eteenpäin.
 
Tiivistetysti kantani on se, että sairaan ja/
tai vammaisen auttamiseksi on tehtävä 
kaikki mahdollinen sekä lääketieteellisesti, 
psyykkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 
Mutta jos mikään ei auta eikä sairas jaksa 
enää kitua, hänen tulee voida saada lääke-
tieteellistä apua kuolemiseen, mikäli hän 
itse sitä pyytää, anoo ja rukoilee. Ei voi 
ajatella niin, että kävelköön itse junan alle, 
jos kerran tahtoo kuolla. 
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Kokemuksen välilasku Suomeen - 

Judith 
         DeLozier

Suomi sai huhtikuussa todella poikkeuksellisen vieraan, kun jo 40 vuotta NLP:tä kouluttanut 
Judith DeLozier saapui Suomeen. Tämä oli Judithin  ensimmäinen vierailu maassamme. 

Hän teki välilaskun Helsinkiin matkallaan Venäjältä takaisin kotiin Santa Cruziin ja piti kaksi- 
päiväisen workshopin True Hearts valmennusyhtiön kutsumana. Ajankohdallisesti tämä osui

viittä vaille vappuun, mutta siitä viis, kun oli mahdollisuus saada Suomeen huippuvieras! 

Judy on syntynyt Itärannikolla, mutta asu-
nut suurimman osan elämästään Yhdys-
valtojen Länsirannikolla Kalifornian läm-
mössä. Hän saapui Santa Cruziin 70-luvun 
alussa ja opiskeli siellä yliopistossa uskon-
nollisia aineita, kulttuuria ja biologiaa. 
Yliopistossa hän tapasi John Grinderin, 
joka oli tuohon aikaan kielitieteen  profes-
sori yliopistolla. He rakastuivat ja olivat 
15 vuotta yhdessä. Näin alkoi Judithin 
matka NLP:n maailmaan, joka jatkuu 
edelleen. Judy muistelee aikaa erittäin luo-
vana, energisenä ja tuottavana yhteistyönä 
ja suhteena. Ja tuottava ja luova on tämä 
nainen! Hän on ollut mukana monessa 
kouluttamisen lisäksi, mm. kirjoittamas-
sa Encyclopedia of Systemic NLP (NLP 
Raamatut) yhdessä Robert Diltsin kanssa. 
Kirjan kirjoittaminen kesti neljä vuotta. 
He kirjoittivat kirjaa Robertin kanssa 3-4 
tuntia kerrallaan aina kun molemmat oli-
vat samassa kaupungissa. 

Saimme mahtavan mahdollisuuden kysyä 
Judithilta muutaman kysymyksen jo ennen 
koulutusta. Hän on innoissaan siitä, että 
pääsee viimein Suomeen ja kokee kiitol-
lisuutta että on saanut kouluttaa NLP:tä 
niin monissa maissa ja tavata niin paljon 
uskomattomia ihmisiä ja nyt vihdoin myös 
Suomessa. 

Mutta miksi juuri Suomeen ja 
juuri nyt?

 – Suomi on aina ollut listallani. Ja sitten 
tapasin Reetta Vanhasen NLPU:ssa ja 
itse asiassa monissa koulutuksissa. (NLP 
University) ja Lontoossa Judith Lowen 
Passion to Action seminaariissa. Reetta on 
auringonpaistetta, energiaa ja rakkautta. 
Hän on sitoutunut oppimaan ja jakamaan 
NLP:n ja NLPU:n  (NLP University) oppe-
ja ja arvoja. Hän on myös tuulahdus haus-
kuutta ja iloa. Miten voisin jättää tule-
matta Suomeen? Yksin NLP:n kauneus on 
siinä, että se alkaa siitä miten samanlaisia 
me olemme ihmisinä ja sen jälkeen saam-
me tutkia eroja, jotka paljastavat meidän 
kaikkien ainutlaatuisuuden ja myös kult-
tuuriset rakenteet ja tanssit. 

Mikä sinua inspiroi? 
 – Luonto. Asun nelijalkaisen perheeni 
kanssa, kani Mr. B, koira Josie ja 2 mar-

sua, Scarle Ohairy ja Oreo. Asun lähellä 
merta ja erittäin lähellä metsää. Minulla 
on kaksi lasten lasta, jotka opettavat 
minua joka päivä. Inspiroidun jatkuvasti 
myös erilaisista ihmisistä ja mielistä, jotka 
ympäröivät minua. Jokainen on älykäs 
omalla tavallaan. Yksi tärkeä inspiraation 
lähde on NLP yhteisöni. Se antaa uusia 
ideoita, projekteja ja seikkailuja. Tunnen 
ylpeyttä siitä, että olen tässä kaikessa mu-
kana omalla pienellä tavallani.

Mikä on ollut sinulle 
merkityksellistä matkallasi?
Monet asiat, se on ollut minun sankarin 
matkani. Mutta sanoisin, että panokseni 
somaattiseen syntaxiin. Somaattinen mieli 

ja NLP yhteisön kehittäminen ovat olleet 
minulle todella tärkeitä ja koen, että ne 
ovat minun missioni NLP:ssä. SOMA tulee 
kreikan sanasto KEHO ja SYNTAX sanas-
ta JÄRJESTÄÄ, joka sinällään jo kuvaa 
sitä mitä on Somatic Syntax.  

Monessa kohtaa Judith nostaa esille kehon 
liikkeen ja tanssin. Hän käyttää tanssia 
usein vertauksena asioille, NLP:lle, ko-
kemuksille....Tanssi löytyy myös hänen 
harjoituksistaan, esim Dancing SCORE 
jonka hän on kehittänyt yhdessä Robert 
Diltsin kanssa perustuu SCORE -malliin 
antamaan harjoituksille syvyyttä ja ym-
märrystä entistä kokonaisvaltaisemmin. 
NLP-Malli: keho ja mieli on yksi systeemi 
toteutuu Dancing SCORE malissa par-
haimmillaan.
 

 –  Haluan laajentaa tiedoisuutta kines-
teettisestä systeemistä osana miellejärjes-
telmä systeemiä, joka voi oppia, koodata, 
tallentaa ja muistaa tietoa. On olemassa 
sanonta, että jos oppiminen tapahtuu vain 
päässä, se on vain huhu. Sen täytyy olla 
myös somaattisessa systeemissä, jotta se 
on tietoa joka tulee todeksi.

“Inspiroidaksesi 
muita, sinun 

täytyy olla ensin 
itse inspiroitunut”

Judith DeLozier | marja tikkanen

Judith DeLozier
Trainer, co-developer, and designer 
of training programs in the field of 
Neuro-Linguistic Programming sin-
ce 1975. A member of Grinder and 
Bandler’s original group of students, 
Judith has made fundamental cont-
ributions to the development of nu-
merous NLP models and processes. 
Lisätietoja Judithtista http://www.
nlpu.com/judybio.htm
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 – Mielestäni tarvitaan yhteisöllisyyttä ja 
idearikkautta, joka tulee ihmisten erilai-
suudesta. Se on must. Jos ei ole hyväksyn-
tää ihmisten erilaisuudesta, ei myöskään 
ole mahdollisuutta oppia. Yksi opettajistani 
ja mentoreistani Gregory Bateson sanoi  
“viisauden alku on erilaisuuksista puhumi-
nen, ilman tarvetta muuttaa toista”.

Mikä NLP tekniikka on sinulle 
vaikuttavin koulutuksissasi?
 – Tämä on hyvä kysymys! Vaikea määri-
tellä mikä on kaikista vaikuttavin. Mikä 
tulee ensimmäisenä mieleen on pysyminen 
keskellä itseä, yhteydessä itseen ja omiin 
tunteisiin. Olla läsnä ja avoinna. Koska 
sillon voin luottaa siihen, että tiedän mitä 
teen. (COACH- state). Seuraavaksi tulee 
mieleen uudelleenmäärittely, se että kaiken 
takana on positiivinen tarkoitus. Vaikka 
joskus sitä todella joutuu etsimään. 

Deepening your NLP with Judith 
DeLozier, 29. - 30.4. 
www.truehearts.fi

Haastattelu: Judith DeLozier/  
Marja Tikkanen, True Hearts

“If the 
learning is just 
in the head it is 

only rumor, it has 
to be in the soma 

(muscle) to be 
knowledge.”

Minä valitsen ja luon.
Minä osallistun ja luen.
Teen tämän ja tuon.
Kommentoin ja tuomitsen.

Minä sallin, kysyn ja kyseenalaistan.
Annan mallin, pysyn ja toteutan.
Pidän yllä, sanon kyllä,
pyllähdän ja hyllytän,
älähdän ja yllytän,
möyhin ja myllytän,
yhytän ja yllätän.

Jokainen sana saattelee saarekkeelle,
jonka mieleni luo
ja jonka teen todeksi tekojeni kautta.
Jokainen teko vahvistaa rantaviivaa,
nostaa rimaa,
vaatii priimaa,
nostaa hintaa,
hioo pintaa.

Tekojeni näköinen,
valintojeni kokoinen,
edelleen halukas, utelias, innokas.

Lannistumatta maailman tarinoista,
joista sieluun valuu
kynästä karannutta mustetta,
säilöttyjä pelkoja,
vieraita varjoja,
aavistuksia, harhoja.

Kuunnellen kevään kurkistuksia,
vaalien villejä unelmia,
huhuillen hullujakin haaveita,
silitellen sydämen toiveita.

Sillä minä valitsen ja luon.

Olen kartta lapsilleni,
malli nuorille asiakkailleni.
Jo tänään osa huomista,
ja huomisen luomista.

Pia Koponen

Valintojeni näköinen 
ja kokoinen
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NLP tuli elämääni kesällä 2014.

Se on ollut todella iso vedenjakaja elämässäni.

Syy, miksi alun perin lähdin NLP-kurssille, 
oli huono itsetunto ja voimakas halu pääs-
tä viimeinkin siitä eroon. Se olikin hallin-
nut elämääni enemmän tai vähemmän kol-
mekymmentä vuotta. NLP:stä olin kuullut 
pari vuotta aiemmin Personal Trainerin 
opinnoissa, ja mieleeni olivat jääneet kou-
luttajan sanat: ”Jos teillä on ikinä mahdol-
lisuus tutustua siihen, suosittelen.”

Huono itsetunto onkin rajoittava
uskomus, ei totuus
Yksi silmiä avaavimmista NLP-opeista on 
olleet rajoittavat uskomukset sen suhteen, 
miten ajattelemme itsestämme. Ennen 
NLP:tä ajattelin, että huono itsetunto on 
totuus, jotain sellaista, mikä on aina ollut 
ja tulee aina olemaan minussa, enkä mi-
tenkään voi muuttaa sitä. NLP:n kautta 
opin, että se ei suinkaan ole absoluuttinen 
totuus: olen vain ajatellut itsestäni samalla 
tavalla niin kauan, että olen alkanut pitää 
sitä totuutena, koska en tiedä muunlaista 
tapaa ajatella.

NLP-kurssilla tehtävissä harjoituksissa 
opin, että rajoittavia uskomuksia voi 
muuttaa ja jopa poistaa. Ihminen voi myös 
halutessaan alkaa ajatella päinvastoin kuin 
aiemmin. Aloin muuttaa ajatustani huo-
nosta itsetunnosta näinkin yksinkertaisella 

harjoituksella: iltaisin sänkyyn mentyäni 
kerroin itselleni muutaman kuukauden 
ajan joka ilta, että minulla on hyvä itse-
tunto, koska olen aina uskaltanut toteut-
taa omat unelmani riippumatta siitä, mitä 
muut minusta ajattelevat.

Ennen NLP:tä ajattelin hyvin mustavalkoi-
sesti ja kapea-alaisesti itsestäni, esimerkik-
si, että olen ujo ja sisäänpäin kääntynyt, 
enkä sen vuoksi voi olla hyvä ryhmäliikun-
nanohjaaja. Tai että en ole yhtään luova 
enkä tanssillinen, mikä puolestaan lokeroi 
minut yhtä lailla tiettyyn muottiin ja yh-
teen absoluuttiseen totuuteen. Omilla aja-
tuksillani suljin itseltäni juuri ne ovet, jot-
ka olisin halunnut olevan avoimia itselleni. 
NLP istutti mieleeni ajatuksen siitä, että 
voin olla ujo ja rohkea, herkkä ja vahva ja 
paljon muuta samaan aikaan. Ei tarvitse 
ajatella olevanasa JOKO sitä TAI tätä, 
vaan voi yhtä lailla ajatella olevansa sitä 
JA tätä, riippuen tilanteesta. Äärimmäisen 
vapauttavaa!

Kaikki tunteet ovat ookoo
Yksi NLP:n kantavista perusajatuksista 
on, että kaikki tunteet ovat ookoo. Ennen 
NLP:tä ajattelin, että minulla ei ole lupa 
tuntea negatiivisiksi kokemiani tunteita, 
vaan yritin kieltää niiden olemassaolon tai 

sulloa ne jonnekin hyvin syvälle kehooni, 
josta ne eivät milloinkaan pääsisi esiin. 
Ikään kuin ne lakkaisivat olemasta, jos 
en myönnä niitä itselleni tai että ne eivät 
milloinkaan pääsisi pintaan, jos ne sulloo 
tarpeeksi syvälle. Mutta koska niiden ole-
massaoloa ei myönnä, ne eivät pääse käsit-
telyyn eikä niistä pääse myöskään eroon.

Tunteet eivät ole osa persoonaa. Ne ovat 
vain tunteita, jotka tulevat ja menevät. Jos 
vaan antaa niiden tulla. Niin monet itkut 
itkin NLP-harjoitusten aikana, jolloin kä-
sittelin syvälle kehooni patoamiani tuntei-
ta. Oli niin helpottavaa päästää ne pintaan 
ja todeta, että on ihan ookoo tuntea vihaa, 
pettymystä, rakkautta, surua, ihan kaik-
kea, mitä ikinä voi tulla vastaan. Minulla 
on lupa tuntea ihan kaikki, sillä kaikkien 
tunteiden toivottaminen tervetulleeksi, 
myös niiden häpeällisten, on ainoa keino 
käsitellä ne ja antaa niiden sen jälkeen 
mennä. Tämä on kasvattanut minua hen-
kisesti valtavasti.

Mene tilanteisiin tyhjällä päällä -  
älä oleta mitään
Sosiaaliset tilanteet ovat olleet minulle 
raastavan vaikeita läpi elämäni. Pienenä 
lapsena pelkäsin muita lapsia. Esikoulusta 
lähtien minua on aina kiusattu koulussa, 

muutti elämäni

”NLP-kurssilla tehtävissä 
harjoituksissa opin, että 
rajoittavia uskomuksia voi 
muuttaa ja jopa poistaa. 
Ihminen voi myös halutes-
saan alkaa ajatella päin-
vastoin kuin aiemmin.”

oma mieli | laura nurminen
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koska olen aina erottunut joukosta. Van-
hempanakin useimmiten isossa porukassa 
koin itseni ulkopuoliseksi enkä oikein kos-
kaan tuntenut kuuluvani mihinkään po-
rukkaan. Koska minulla oli lähes pelkäs-
tään negatiivisia kokemuksia sosiaalisesta 
kanssakäymisestä isossa porukassa, ei 
liene ihme, että aloin joka kerta stressata 
jo paljon etukäteen tilannetta, jossa tiesin 
joutuvani menemään vastaavaan tilantee-
seen. En osannut sitä ajatella silloin, mutta 
kun joka kerta suggeroin itseni sellaiseen 
mielentilaan, ”että kaikki varmasti menee 
pieleen ja varmasti tunnen itseni ulkopuo-
liseksi”, ei ihme, että juuri niin tapahtui. 
Vedämme puoleemme sitä, mitä olemme, 
emme sitä, mitä haluaisimme olla.

NLP-kurssilla teimme aina runsaasti pa-
ri- ja ryhmäharjoituksia, joihin valmistau-
tuessamme kouluttaja aina korosti sitä, 
että älkää etukäteen olettako mitään, mitä 
harjoituksessa tapahtuisi. Menkää tutki-
maan, suhtautukaa avoimin mielin, tyhjäl-
lä päällä. Tämän ajatuksen olen sittemmin 
pyrkinyt siirtämään sosiaalisiin tilanteisiin. 
Vaikka suurin osa tilanteista isommassa 
porukassa olikin johtanut kohdallani 
ulkopuolisuuden tunteen kokemiseen, se 
ei millään lailla tarkoita, että kokisin seu-
raavassakin niin. Tärkeää on nimenomaan 
se, etten itse aikaisemmin päätä, että tämä 
nyt menee näin, koska silloin ikään kuin 
toteutat juuri sitä, mitä eniten pelkäät. 

Sen sijaan olen alkanut ajatella, että onpa 
mielenkiintoista, millainen kokemuksesta 
tulee ja ajattelen ikään kuin menisin tilan-
teeseen ensimmäistä kertaa elämässäni, 
täysin tyhjällä päällä vailla mitään ennak-
ko-oletuksia.

Asenteen voit aina valita
Ennen NLP:tä olin taipuvainen itsesää-
lissä pyöriskelyyn, äärimmäiseen itseeni 
kohdistuvaan kritisointiin ja pessimismiin. 
Ajattelin, etten mitenkään voi olla riittä-
vän hyvä omana itsenäni, en riitä, vaikka 
tekisin mitä. Mietin myös paljon sitä, mitä 
muut minusta ajattelevat ja vertasin itseäni 
muihin.

NLP tutustutti minut ajatukseen omista 
asenteista ja arvoista ja niiden tärkeydestä. 
Asioita, jotka meille tapahtuvat, emme 
useinkaan voi valita. Asenne puolestaan 
on jotain sellaista, jonka voimme valita 
joka kerta. Se on myös valinta, keski-
tymmekö asioiden hyviin vai huonoihin 
puoliin. Jokaisesta kokemuksesta ja asiasta 
on yleensä löydettävissä myös hyvää, oli 
kokemus kuinka negatiivinen tahansa.

Vuosi sitten keväällä olin vielä taloushal-
linnon töissä, talousvastaavana pk-alan 
yrityksessä, johtoryhmän jäsen. Yllättäen 
työpaikalla ilmeni niin suuri arvoristiriita, 
etten voinut kuvitella tilanteessa muuta 

”Aloin muuttaa ajatustani huonosta itsetunnosta
näinkin yksinkertaisella harjoituksella: iltaisin sänkyyn 
mentyäni kerroin itselleni muutaman kuukauden ajan 
joka ilta, että minulla on hyvä itsetunto, koska olen 
aina uskaltanut toteuttaa omat unelmani riippumatta 
siitä, mitä muut minusta ajattelevat.”

ratkaisua kuin irtisanoa itseni, mikä tar-
koitti vanhan työn jättämistä vailla tietoa 
uudesta. Se aiheutti elämässäni suuren 
kriisin, mutta sen sijaan, että olisin keskit-
tynyt taloudellisen toimeentulon romah-
tamiseen suuntasinkin ajatukseni siihen, 
että tämä on elämäni tilaisuus muuttaa 
työelämäni suuntaa enemmän itseni näköi-
seen suuntaan. Uhan sijasta päätin nähdä 
mahdollisuuden. Kysymys oli asenteesta 
ja siitä, että keskittyy positiivisiin asioihin 
negatiivisten sijaan.

Olet riittävän hyvä juuri sellaisena 
kuin olet
Olen ikäni kärsinyt paitsi huonosta it-
setunnosta myös perfektionismista ja it-
sekriittisyydestä. Liian usein olen ajatellut, 
etten ole riittävän hyvä sellaisena kuin 
olen. Haluaisin tanssia ja kirjoittaa, mutta 
en ole tanssillinen enkä luova. En voi olla 
hyvä ryhmäliikunnanohjaaja, koska olen 
introvertti ja ujo. Olen sulkenut itseni juu-
ri niiden asioiden ulkopuolelle, joita olisin 
kaikkein eniten halunnut olla ja ikään 
kuin ennalta jo päättänyt, että juuri niitä 
en ainakaan voi olla.

NLP:n myötä olen tiedostanut käyttämiäni 
ajatusmalleja, asenteita, rajoittavia usko-
muksia itsestäni ja hyväksynyt ne. On ihan 
ookoo, että minulla on ollut tällaisia. On 
myös ihan ookoo ja mahdollista muuttaa 
niitä, jos haluan. Kukaan muu ei päätä, 
millainen olen tai voin olla, vaan minä 
päätän. Minä voin olla mitä vain haluan 
ja voin myös muuttaa ajatuksiani itsestäni. 
Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä muut 
ajattelevat minusta. Se, mitä ajattelen itses-
täni, merkitsee kaikkea. Näiden asioiden 
tiedostaminen on ollut avainasemassa 
siihen, että hyväksyn itseni sellaisena kuin 
olen. Olen riittävän hyvä juuri tällaisena, 
riippumatta siitä, mitä muut minusta ajat-
televat.

Parasta, mitä NLP on tuonut elämääni on 
se, että uskallan yhä rohkeammin olla oma 
itseni ja seurata sydämeni ääntä. Vajaa 
vuosi sitten repäisin itseni irti 10 vuotta 
kestäneestä työurasta taloushallinnon teh-
tävissä, jota en koskaan kokenut omakse-
ni, vaikka minulla ei ollut aavistustakaan, 
mitä seuraavaksi tapahtuisi.
 

”Vedämme puoleemme sitä, mitä olemme, emme sitä, 
mitä haluaisimme olla. Kukaan muu ei päätä, millainen 
olen tai voin olla, vaan minä päätän. Minä voin olla 
mitä vain haluan ja voin myös muuttaa ajatuksiani 
itsestäni. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä muut
ajattelevat minusta. Se, mitä ajattelen itsestäni, 
merkitsee kaikkea.”

Tanssiminen on ollut pitkään suurimpia 
intohimojani, ja muutama kuukausi irtisa- 
nomisen jälkeen minulle tarjottiin mahdol-
lisuutta alkaa vetää tanssillisia ryhmälii- 
kuntatunteja myös päivisin. Tanssin pyör-
teisiin olen sukeltanut koko ajan enemmän 
ja enemmän, sillä irtisanoutumiseni jälkeen 
olen paitsi kouluttautunut Lavis-lavatanssi- 
jumppaohjaajaksi, aloittanut lavatanssien 
opettelun myös aloittanut showtanssin ja 
hiphopin tavoitteenani kehittyä vielä neli-

kymppisenä niin hyväksi tanssijaksi, että 
voisin joskus esiintyä julkisesti.

Olen siis päätynyt vajaassa vuodessa hyvin 
kauaksi siitä, missä olin – pk-yrityksen ta-
lousvastaavasta ammattitanssijaksi. Ilman 
tutustumista NLP:hen tämä ei olisi ikinä 
ollut mahdollista, koska niin monta rajoit-
tavaa uskomusta olisi ollut jarruttamassa 
tätä matkaa, eikä minulla ikinä olisi ollut 
tarpeeksi uskoa itseeni, sallimista tuntea 

tai rohkeutta seurata sydäntäni ja hyväk-
syä itseäni sellaisena kuin olen. Nyt pian 
nelikymppisenä elän enemmän omannä-
köistäni elämää kuin koskaan  NLP on 
toisin sanoen muuttanut sanalla sanoen 
kaiken. 

Kirjoittaja Laura Nurmisen blogin löydät 
http://herkanrunoilijanblogi.blogspot.fi.

Kuvat: Laura Nurmisen kotialbumi 

oma mieli | laura nurminen
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Tuimakan puuskahdus

Samalla aina kun puhumme, paljastamme 
omat arvomme ja uskomuksemme. Vaikka 
mieli kertoisi muuta, tekomme paljastavat, 

mikä on meille totta.

oma mieli | pia koponen

Ilmennämme itseämme tekojen ja sano-
jen kautta. Tosin se, että ilmaisun ”kieli” 
on jokaisella hyvin henkilökohtainen ja 
omanlaisensa, asettaa vuorovaikutustilan-
teisiin omat haasteensa. Vaikka käyttäi-
simme samoja sanoja, saatamme lopulta 
puhua aivan eri asioista.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa Raija 
kertoo Sikulle lomamatkastaan tähän 
tyyliin:

Raija: Ai että se oli ihana reissu. Minä niin 
nautin siitä, että voi syödä ulkona.
Siku: Kävittekö te sitten ravintolassa joka 
päivä?
Raija:  Mitä? Miten niin?
Siku:   No kun juuri kerroit, että nautit 
ravintolassa käymisestä...
Raija:  En minä sitä tarkoittanut. Meillä 
oli rannalla aina mukana iso picnic-kori ja 
syötiin ulkona.

Eikö Siku kuunnellut vai onko hän hieman 
yksinkertainen? Kumpikaan väittämä ei 
ole totta. Kyse on vain siitä, miten nopeas-
ti teemme tulkintoja omasta maailmastam-
me käsin.

Ja millainen maailma se onkaan! Mitä 
vanhemmaksi tulee, sitä selvemmin tajuaa, 
miten paljon minua ennen todeksi tulleet 
asiat vaikuttavat siihen millainen olen. 

Sanojensa ja tekojensa näköisenä

VALINTOJEN VALTATIELLÄ

Oman lähipiirin vaikutus on luonnollisesti 
selkein. Mutta kun kehää laajentaa, oival-
taa, miten moni historian lehdille jääneistä 
tarinoista elää edelleen solukoissani – 
halusin tai en.

Eräs ystäväni seurusteli pitkään englanti-
laisen miehen kanssa. Suhde päättyi kun 
molemmat halusivat parisuhteelta erilaisia 
asioita. Sittemmin ystäväni löysi itselleen 
uuden kumppanin, joka on suomalainen. 
Ystäväni kertoi, miten paljon hän nauttii 
nyt siitä, että saa muistella yhdessä toi-
sen kanssa esimerkiksi oman lapsuutensa 
lastenohjelmia ja muuta kansalaisuuteen 
sidoksissa olevaa kulttuuriperintöä. Ennen 
tämän kuulemista en ollut edes ajatellut, 
miten paljon tuollainen asia voisi merkitä.

Toki tiedän myös monia onnellisia paris-
kuntia, jotka ovat löytäneet toisensa mat-
koiltaan maapallon toiselta puolelta. Kyse 
ei olekaan siitä. Kaikki rajat ovat keksit-
tyjä ja ne on mahdollista piirtää uudelleen 
– tai jättää kokonaan piirtämättä. Kaiken 
pointti on tunnistaa itselle tärkeät tarinat, 
arvot ja uskomukset, jotka haluaa elää to-
deksi – ja toimia sitten niiden ohjaamana, 
itseä ja muita kunnioittaen.

Olen teettänyt monessa koulutuksessa har-
joituksia, joissa pohdimme itselle tärkeitä 
arvoja. Kysymys tuntuu aina yhtä vaikeal-

ta. Ääneen pohditaan, mitä ne arvot oikein 
ovat ja mihin järjestykseen niitä voi laittaa. 
Samalla aina kun puhumme, paljastamme 
omat arvomme ja uskomuksemme. Vaikka 
mieli kertoisi muuta, tekomme paljastavat, 
mikä on meille totta.

Kun vaihdoin ensimmäistä kertaa kauno-
luistimet hokkareihin ja lähdin luistele-
maan järven jäällä, sain muistutuksen siitä, 
miten paljon teemme tiedostamattamme. 
Ennen tuota kokemusta en ymmärtänyt, 
että luistimissa olisi niin paljon eroa.  

Mitä kiellät 
Mitä pidät epäsopivana 
Mikä on sopivaa 
Miten sinä toimit 
How you are is who you are.
Tänäänkin. 

Kirjoittaja Pia Koposelta on vastikään 
ilmestynyt kirja “Lupa mokata –  
Improvisointi arjessa”. 

Osallistuin kesällä 2015 improvisaatioteatterityöpajaan, jonka 
vetäjänä toimi chicagolainen improvisoinnin ammattilainen, Joe Bill. 

Mukaani tarttui toteamus, jota hän toisteli moneen kertaan harjoitusten 
yhteydessä: ”How you are is who you are.” 

Se, miten olet, on se, kuka olet. 

Pia Koponen kirjoittaa siitä, miten arvomme näkyvät siinä, mitä teemme.
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Säännöt, phronensis, 
arkipäivän kude
Lauri Heikkilä jatkaa artikkelisarjaansa tällä kertaa näkymät-
tömien rakenteiden näkyväksi tekijänä. Elämäämme ohjaa 
joukko omia sekä kulttuurimme yhdessä omaksumia käsi-
tyksiä, joista emme yleensä ole edes tietoisia. Mikäli satum-
me kiinnittämään niihin ylipäätään huomiota, erehdymme 
helposti pitämään niitä totuuksina.

Arkipäivän todellisuus 

on ainoa todellisuus, missä elämme.

näkyväksi tekeminen | lauri heikkilä

Amerikkalainen professori Vernon Cronen 
puhui Englannissa Kensington Consul-
tation Centren koulutuksissa erilaisista 
moraalisista, eettisistä ja esteettisistä koo-
distoista, jotka määrittävät, mitä saamme 
tehdä, mitä voimme tehdä ja mitä meidän 
täytyy tehdä.

Kaikki näihin sääntöihin kuuluu myös 
harmaa alue, joka on tila, jossa voidaan 
itse päättää, miten toimimme. Kaikki sään-
nöt sallivat aina jonkin määrän vapautta.

Moraaliset koodistot tarkoittavat että ne 
koskevat kaikkia ja ovat universaaleja. 
Nämä koodistot määrittävät myös ihmis-
ten välisen hierarkian.

Eettiset koodistot määrittävät sen, miten 
suhtaudumme toisiimme. Tällaisia on 
esim. käytöstavat tai kohteliaisuussäännöt. 
Kaikki säännöt puhtaudesta myös kuulu-
vat tähän luokkaan.

Esteettiset koodistot määrittävät sen tyy-
lin, miten asiat hoidetaan, missä järjestyk-
sessä ne esitetään ja miten niistä puhutaan.

Erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa on 
omat sääntönsä. Kirkossa ja kapakassa 
toimimme eri lailla.

Näistä koodistoista sinänsä voisi kirjoittaa 
kokonaisen kirjan ja meidän kulttuurim-
me on täynnä niitä. Emme tiedosta niitä 
kulttuurimme rakenteiksi ja siksi pidäm-
me niitä totuuksina. Historia on täynnä 
esimerkkejä, miten ihmiset ovat kuolleet 
puolustaessaan näitä koodistoja.

Mitä vahvempi ihmisen oma tarina itsestään on,

sitä vahvemmin hän tuntee kuuluvansa

johonkin itseään suurempaan. 

”Sama kude meissä 
on kuin unelmissa 
ja unta vain on 
elämämme”
W. Shakespeare: Myrsky, suom. Eeva-Liisa Manner
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Kuten olen aiemmin jo todennut Gregory 
Batesoniin vedoten, ainoastaan näkymätön 
valta on tuhoisaa. Kun emme ole tietoisia 
näkymättömistä säänöistämme ne hallitse-
vat meitä, emmekä me niitä.

Jokainen meistä on ollut tapaamisessa 
tai kokouksessa, jossa olemme kokeneet 
olomme kiusaantuneeksi, ahdistuneeksi tai 
olemme ikävystyneet. Monet pitävät sitä 
normaaliuden tilana. Joskus tapamme or-
ganisoida asiat tekee tilasta helvetin.

Arkipäivän todellisuus on ainoa to-
dellisuus, missä elämme.
Näitä arkipäivän näyttämöitämme hallit-
sevat näkymättömät säännöt, ja ne ovat 
ihmisten omia luomuksia. Todellisuus 
on meidän kulloinenkin kokemuksemme 

siitä vallitsevasta hetkestä, jota olemme. 
Ikuisuutta on vain nykyhetkessä. Heti kun 
alamme pitää  koodistojamme totuuksina, 
olemme kadottaneet paratiisin avaimet.

”678. Olemme tottuneet asioiden määrät-
tyyn jaottelemiseen. Kielen tai kielten mu-
kana siitä on tullut meille toinen luonto.”

”679. Nämä ovat kiinteät raiteet, joilla 
kaikki ajattelumme kulkee ja joiden mu-
kaan siis myös muodostamme arvostel-
mamme ja toimimme.”
(Ludwig Wittgenstein: Huomautuksia psykologian 

historiasta 2 1989, s. 155)

Kokemuksemme, maailmankaikkeutemme 
keskus on aikatila ja useimmiten on täysin 
meidän itsemme päätettävissä, minkälaisen 
me siitä teemme. Se on arkipäivän teat-

Organisaation marginaalissa 
työskentelevät ihmiset ovat 
ikään kuin aitiopaikalla 
suhteessaan muihin ihmisiin. 
Siksi he näkevät sellaista 

mitä muut eivät näe.

teria, esitystapa, jonka voimme vapaasti 
antaa kirjoittautua aivan itsekseen.

Luomamme abstraktiot, kulttuurin raken-
teet ovat muuttuneet eläviksi, meitä kiu-
saaviksi ja piinaaviksi pikku paholaisiksi. 
Ajattelulla voi todellakin luoda todelli-
suutta.

Kaikki käsityksemme itsestämme, toi-
sistamme, maailmasta materialisoituvat 
arkipäivän käytännöissä ja ne myös mää-
rittävät tunteemme. Tämän aika harva 
tiedostaa.

Ensimmäisen kerran törmäsin näihin koo-
distoihin Helsingin yliopistolla, olin kir-
joittanut proseminaaritutkielman ja joku 
opiskelijatovereistani ilmoitti, että se ei ole 
tutkimusta, vaan  hyvää journalismia. Olin 

Sosiaalitoimen työyhteisön kiire
Myöhemmin tutkin erään sosiaalitoimen 
työyhteisöä samalla narratiivisella tutki-
musotteella. Aloitimme ongelmasta, joka 
tuli heiltä itseltään ja se oli ahdistava kiire.

Haastattelin kaikki työntekijät erikseen 
vapaamuotoisesti. Jokainen kertoi miten 
ahdistava kiire oli läsnä heidän työyhtei-
sössään. He saivat vapaasti kertoa, mitä 
he yleensäkin ajattelivat työyhteisöstään ja 
miten he siellä viihtyivät. Kaikilla oli puo-
litoista tuntia aikaa.

On tietämisen käytäntöjä, jotka osallista-
vat ja yhdistävät ihmisiä  ja on tietämisen 
käytäntöjä, jotka alistavat ihmisiä muut-
tamalla heidät pelkiksi tutkimuksen koh-
teiksi, objekteiksi, joilla ei ole kasvoja, ei 
ääntä, ei nimiä, ei persoonaa.

Narratiivisen tutkimuksen tarkoituksena 
on tutkia ihmisiä heidän omilla ehdoillaan, 
siten miten he itse kertovat itsestään. Tut-
kimusta ei tulkita tai analysoida ns. kovilla 
metodeilla, vaan tutkimusprosessi itses-
sään on tutkimus. Se on väline, joka tekee 
ihmisen omat kertomukset näkyviksi ja tä-
tä kautta se yhdistää heitä ja luo yhteisen 
ymmärryksen siitä, mitä he ovat tekemässä 
ja keitä he ovat. Se rakentaa ja vahvistaa 
heidän yhteistä identiteettiään ja jos on 
onnea, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja yhteistyötä.

Se on toiminnallinen tutkimusmalli, joka 
muuttaa sitä käytännön kenttää, areenaa, 
jossa ihmiset toimivat yhdessä. Narra-
tiivinen tutkimus on sen tilan näkyväksi 
tekemistä ja kehittämistä, jossa ihmiset 
toimivat keskenään.

Mitä vahvempi ihmisen oma tarina itses-
tään on, sitä vahvemmin hän tuntee kuulu-
vansa johonkin itseään suurempaan.

Tekemällä tämän yhteisen tilan näkyväksi 
luomme yhteisen vision, joka luo merki-
tyksen. Se on tutkimustapa, joka yhdistää 
ihmiset rakentamalla yhteistä ymmärrystä, 
yhteistä tarinaa.

Narratiivinen tutkimus tekee myös näky-
väksi sen alueen, tilan, missä ongelma 
on. Ongelma on yleensä seurausta yleis-

Ongelma ratkesi sillä, että 

se tehtiin näkyväksi.

vain pyrkinyt välttämään tieteellisen slan-
gin ja kirjoittamaan mahdollisimman sel-
västi ja luettavasti. Proseminaarin johtaja 
oli kuitenkin puolellani. Tämä oli sinänsä 
harmiton tapaus ja samalla myös esimerk-
ki siitä, että kuvittelemamme  esteettiset 
säännöt alkavat elää omaa elämäänsä 
saaden totuuden hahmon. Tyylistä tulee 
totuus, jota kutsutaan tieteelliseksi.

Fazerin työntekijöitä haastattelemassa
Teimme vuonna 2002 narratiivisen tutki-
muksen Fazerin tehtailla. Haastattelim-
me vapaamuotoisesti 60:tä työntekijää. 
Heidän joukossaan oli koko kirjo: niin 
esimiehiä kuin lattiatason suorittajia. Ma-
teriaalia kertyi runsaasti, ja keksimme että 
voimme piirtää koko prosessista kuvauk-
sen A3:n kokoisille papereille. Ripustimme 
nämä paperit kokoushuoneen seinälle. 
Haastattelemamme ihmiset kutsuttiin pai-
kalle, ja esittelimme heille, mitä omasta 
mielestämme olimme ymmärtäneet. Sen 
jälkeen he arvioivat olivatko he omasta 
mielestään kokeneet tulleensa kuulluiksi. 
Kutsuimme tutkimustamme ”Näkyväksi 
tarinaksi”.

Kun esittelimme tutkimuksen rahoitta-
jallemme, hän ilmoitti ettei rahoitus enää 
jatku. Hän olisi halunnut kirjoitetun ra-
portin. Nykyisin sama rahoittajataho käyt-
tää itsekin tikku-ukkoja ja lyhyitä, pahville 
kirjoitettuja tekstejä. Vuonna 2003, jolloin 
teimme tutkimuksen, tutkimuksen muoto 
ja tyyli oli ns. tieteellisyyden kriteeri.

Fazertutkimus oli hieno, mutta meillä oli 
silloin sääntö että tutkimme vain positii-
visia puolia; sitä, mikä toimii ja kertoo 
ihmisten parhaista puolista.

Uskoimme silloin siihen, ja se oli meitä 
ohjaava moraalinen koodi. Tämä oli paha 
virhe, ja maksoimme siitä sillä, että Faze-
rin johto alkuinnostuksen jälkeen kyllästyi 
meihin, koska meillä ei ollut parannuseh-
dotuksia. Heitä kiinnosti käytännön kehit-
täminen.

näkyväksi tekeminen | lauri heikkilä



Puhutaan hiljaisesta tiedosta. 

Se on hiljaista siksi ettei ole 

ketään, joka antaisi sille äänen.
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tyksestä. Kun haastattelin sosiaalitoimen 
työntekijöitä, kiire ahdisti vain kuutta las-
tensuojelun työntekijää, jotka olivat kaik-
ki nuoria naisia, joilla oli pieniä lapsia. 
Ahdistavan kiireen laukaisivat kiireelliset 
huostaanotot, jotka sotkivat heidän aika-
taulunsa.

Toinen ahdistuksen ja stressin syy olivat ne 
tarinat, joita työntekijät joutuivat kuule-
maan ja kohtaamaan kiireellisten huos-
taanottojen yhteydessä. Monilla työnteki-
jöistä oli samanikäisiä lapsia, ja he miet-
tivät huostaan otettujen lasten kohtaloa. 
Entä jos heidän omat lapsensa kokisivat 
saman?

Kaikki kuusi lastensuojeluntyöntekijää 
olivat ammattikorkeakoulusta. He olivat 
tottuneet siihen, että kaikki tapahtuu lu-

kujärjestyksen mukaan. Ne sosiaalityön-
tekijät, jotka olivat tulleet yrityspuolelta 
tai joilla oli ylempi korkeakoulututkinto 
olivat tottuneet siihen, että aikataulut eivät 
pidä ja niitä voi halutessaan itse muuttaa. 
Nämä työntekijät eivät ahdistuneet kiireel-
lisistä huostaanotoista. Ongelma ratkesi 
sillä, että se tehtiin näkyväksi.

Tunnesuhteeseen liittyviä ongelmia käsitel-
tiin erityisessä ”Tunneforum”-koulutuk-
sessa, jota veti erikseen asiaan perehtynyt 
kouluttaja.

Mielenkiintoisempaa oli, että suurin osa 
työntekijöistä arvosti työpaikkaansa ja 
viihtyi siellä.

Kun kysyin heiltä siihen perusteita, ku-
kaan ei oikein kyennyt niitä kertomaan. 

Yleensä vastaus oli, että ”me ollaan hyviä 
tyyppejä”.

Se tavallaan selittikin asiaa, koska heidän 
rekrytointiperusteensa oli että hakijan pi-
tää soveltua heidän kulttuuriinsa. Hänen 
täytyi olla hyvä tyyppi.

Muita selitysmalleja ei ollut. Siksi pyysin 
että saisin haastatella heidän vahtimesta-
riaan, joka oli ollut heidän ovellaan koko 
ajan sosiaalitoimiston alkuajoista. Sain 
luvan ja myös vahtimestari suostui haas-
tatteluun.

Organisaation marginaalissa työskentele-
vät ihmiset ovat ikään kuin aitiopaikalla 
suhteessaan muihin ihmisiin. Siksi he nä-
kevät sellaista, mitä muut eivät näe. Heitä 
esimerkiksi ovat vahtimestarien lisäksi 

Linnut laulavat ilosta. 

Ne ilmaisevat aikatilaa.

Puhe ei välttämättä kerro 

mitään todellisuudesta,

mutta se luo sitä.

siivoojat ja keittiöhenkilökunta. Sosiaali-
toimen vahtimestari kertoi konkreettisilla 
esimerkeillä tunnissa, mikä heidän organi-
saatiossaan toimii.

Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä asiat 
näkyviksi. Toiseksi tavoitteena on yhdistää 
ihmisiä ja antaa heille kasvot ja ääni.

Puhutaan hiljaisesta tiedosta. Se on hiljaista 
siksi ettei ole ketään, joka antaisi sille äänen.

   

Maailma toimii alitajuisesti, koska etsim-
me syitä sen sijaan että osaisimme tehdä 
rakenteita näkyväksi. Opimme selittä-
mään, emmekä keskustelemaan ja tutki-
maan.

Zenissä sanotaan että visio on silmät, jot-
ka opettavat jalkoja kulkemaan ja jalat 
puolestaan opettavat silmiä näkemään.

Tietäminen on aktiivista toimintaa. Sitä 
voidaan kutsua keskusteluksi, joka ta-
pahtuu kaikissa aistijärjestelmissä. Se on 
kokemuksellista ja merkitykset avautuvat, 
kun tutkimme asioita niiden omassa kon-
tekstissa.
 
Opimme yhdistämään tietoa, ei loogisesti 
vaan vapaasti assosioiden. Tiedon merki-
tykset määrittää se ympäristö, kenttä, tila, 
jossa toimimme. Se saa, ja voi tapahtua 
improvisoidun tanssin ja liikkeen logiikalla.

”Totuus ilmaantuu vain silloin kun hyl-
käämme kaikki oletuksemme” 

Shoseki (E.T. Hall: Dance of Life, s. 28)

Meidän täytyy ymmärtää, että olemme ym- 
päristö ja osa sitä. Erilaisissa tilanteissa olem- 
me erilaisia. Opimme myös sen että emme 
hierarkisoi mitään tässä ympäristössä. An-
namme asioiden yhdistyä erilaisilla tavoilla.

Keskeinen ajatus on ykseyden tunne, joka 
mahdollistuu, kun kaikki saavat olla mu-
kana.

Helsingin Sanomien Jaakko Lyytinen haas-
tatteli hiljattain tutkija Timo Honkelaa, 
jonka mukaan ihmiskunnan kehityksen 
kannalta on ymmärrettävä että osaamme 
käyttää kieltä.

Honkelan mukaan  tietokoneet pystyvät 
yhä tarkemmin mallintamaan ihmisen tun-
teita ja kielenkäytön nyansseja, kuten sa-
nojen erilaisia merkityksiä ihmiselle. Tämä 
tapahtuu ”kuuntelemalla keskustelua ja 
tarkentemalla puheen merkityksiä”

…”Kone voi oppia kieltä samaan tapaan 
kuin ihmislapset - ilman kieliopillisia 
sääntöjä. Ei-ohjattu eli ohjaamaton lähtee 
liikkeelle raakadatasta, jota ei tarvitse luo-
kitella tai määritellä etukäteen. Tämä jäljit-
telee ihmisen aivokuoren toimintaa.”

…”Kone oppii ympäristön antaman palaut-
teen pohjalta, joka rakentaa itseorganisoi-
tuvan kartan ja näin asiat järjestävät itse 
itsensä.” 
(Jaakko Lyytisen artikkeli: Tekoälyn tutkijan testa-

mentti HS 5.2 2017)

Ainoastaan ihmisten omat sisäiset ja ulkoiset 
luokittelut voivat estää tämän oppimisen.

Ihmiset järjestävät myös itsensä, jos tapam-
me tietää sallii sen. Toyotan organisaatio-
mallin mukaan kulttuurin rakenteet ovat 
organisaation DNA. Heille kulttuuri on 
elävä, dynaaminen rakenne.
Siinä järjestys on aistien luoma eikä järjen.

”381. Se erikoinen tunne, jonka tämä koh-
ta minulle antaa, kuuluu tähän kohtaan. Se 
kuuluu siihen nimenomaan tässä yhteydes-
sä.” (Wittgenstein mt. 234)

Gregory Bateson vertaa Raamatun luomis-
kertomusta ja Uuden Guinean Iatmutlkult-

tuurin luomismyyttiä. Molemmat kuvaa-
vat järjestyksen syntyä.

Myytti on se kulttuurinen tarina, joka 
kautta ihminen järjestää maailman, kos-
moksen, jonka vastakohtana on kaaos, 
epäjärjestys tai tyhjyys, olemattomuus.

Tietäminen on järjestyksen luomista.
Raamatun luomiskertomuksessa ulkopuo-
linen tekijä, Jumala, luo järjestyksen. Iatmu-
leiden myytissä järjestys syntyy, kun kult-
tuuriheeros Kewembuangga surmaa epä-
järjestystä ylläpitäneen krokotiilihirviön.

Iatmutlmyytissä maailma nähdään itses-
sään järjestyvänä, jos vain epäjärjestys 
estetään. Luomiskertomuksessa katsotaan 
että järjestyksen syntymiseen tarvitaan ul-
kopuolinen agentti.

Sosiaalitoimistossa heidän erinomainen 
keskustelukulttuurinsa, jonka heidän vah-
timestarinsa osasi täsmällisesti ja yksityis-
kohtaisesti analysoida ja tehdä näkyväksi, 
oli se selittävä tekijä, miksi organisaatio 
toimi niin hyvin.

Se oli itseohjautuva järjestelmä, jota ohjasi 
heidän kolmen entisen johtajansa 40 vuo-
den aikana rakentama kulttuurin perinne.
Ulkopuolinen agentti eli organisaatiomuu-
tos hajotti tämän hienon yhteisön.

Vygotskin kuuluisan teesin mukaan opim-
me kaikki korkeamman tason ajattelun 
taidot ensiksi sosiaalisella, avustetulla ta-
solla ja vasta sitten yksilöllisellä tasolla.

Ihmiset ovat älykkäitä, kun heidän 
ympäristönsä koodit, säännöt tukevat 
ja sallivat sen.
Älykkyys voidaan myös ymmärtää suhtee-
na, joka on jatkuvasti muuttuvaa toimin-
taa, jossa ihmiset keskustelevat itsensä, 
toistensa ja ympäristönsä kanssa.

Tila, jossa parhaiten opimme on turvalli-
nen ja samalla haastava. Se toimii poeet-
tisen logiikan periaatteella, jossa faktat 
voivat yhdistyä uusilla, oudoilla, merkil-
lisillä tavoilla ja näin antaa oivalluksille 
niiden vaatiman rakenteen. Erot luovat 
uuden informaation, ja ne syntyvät kun 

Ihmiset ovat älykkäitä, 
kun heidän ympäristönsä 
koodit, säännöt tukevat 

ja sallivat sen.
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Vallan rakenteet, luomamme hierarkiat, estävät 

asioita järjestäytymästä itsekseen.

tarkastelunäkökulmia muutetaan. Asiat 
tulevat näkyviksi vain kun ne valaistaan 
eri tavalla kuin aikaisemmin, yllättävästi, 
oudosti. Osaamme luoda eron, joka luo 
eron, kuten Gregory Bateson sanoo.
Nykyisin puhutaan paljon nk. Lean-orga-
nisaatiosta. Akateemisesti koulutettujen 
ihmisten on hyvin vaikeata ymmärtää, 
mistä Lean-organisaatiossa on kysymys. 
Lähihoitajat, jotka työskentelevät lattiata-
solla ja siten ymmärtävät luonnostaan, että 
työtehtävät ovat samassa tilassa, ymmärtä-
vät Lean-ajattelutavan melko nopeasti.

Ympäristömme kirjoittaa ne älykkyyden 
säännöt, joita siinä tarvitaan, jos annam-
me sen kirjoittaa. Se, mitä pidämme älyk-
kyytenä, määräytyy kontekstistaan.

Ihmisiä hallitsee kuitenkin se tarina, mitä 
he kertovat todellisuutensa luonteesta.

Akateemisten ihmisten viisaus tulee kir-
joista, tutkimuksista, teorioista ja kes-
kusteluista. Se on abstraktin ajattelun, 
logoksen maailmaa. Historiallisista syistä 
pidämme sitä hienompana ”oikeana” tie-
tämisen tapana. Se on kuitenkin vain yksi 
tyyli monien eri tyylien joukossa.

Antropologiassa on vitsinä lause että kun 
”antropologit tulevat jumalat lähtevät”.

Korvaamme vanhan viisautemme uu-
della, omalla viisaudellamme.
Lähihoitajien viisaus perustuu taas siinä 

tilassa tarvittavaan ymmärrykseen, jossa 
he työskentelevät. Se on käytännön mää-
rittämää ymmärrystä. Sitä ei osata tutkia 
ja oletamme, ettei se tarvitse mitään ih-
meellistä ymmärrystä, vaan jonkun vain 
sanomaan, mitä tehdä ja valvomaan että 
näin tapahtuu.

Apinoille tehtiin koe. Niille annettiin pesu-
vati, johon oli sekoitettu hiekkaa ja jyviä. 
Kun vatiin kaadettiin vettä niin hiekka py-
syi pohjalla ja jyvät nousivat veden pintaan, 
josta ne oli helppo syödä. Tämän oppivat 
kaikki muut apinat paitsi ne, jotka olivat 
hierarkiassa muita apinoita ylempänä.
Vallan rakenteet, luomamme hierarkiat, 
estävät asioita järjestäytymästä itsekseen.

Hierarkisissa organisaatiossa kommuni-
kaatio kulkee vain ylhäältä alaspäin ja 
siksi ne ovat hitaita, kömpelöitä ja kalliita. 
Se on esitystapa, areena.

Kulttuuriantropologiassa tunnetaan kolmi-
jako: syntagma, esitystapa ja puhe.

Syntagma on erilaisten sääntöjen rakennel-
ma, joka määrittää muodot, miten toimia 
ja kommunikoida. Ne ovat näkymättömiä 
koodistoja ja pidämme niitä totuuksina, 
mitä ne eivät ole, mutta ne muuttuvat 
todellisuuksiksi ja elämä nähdään pelinä. 
Niistä tulee totta, jos emme ymmärrä nii-
den luonnetta, joka on järjestää maailma. 
Kaikki luomamme järjestelmät luovat 
omat sääntönsä, taustalogiikkansa, jossa 
kausaalisuus rakentuu kontekstista. Tämä 
sisäsyntyinen logiikka on tyyli, ei totuus. 
Kun ymmärrämme tämän pysymme lei-
kin maailmassa, jossa sen voi lopettaa tai 
vaihtaa säännöt, kun se ei enää kiinnosta. 
Näin lapset tekevät.

Hyvä esimerkki syntagmasta on Johnella 
Birdin kuvaama prismaattinen dialogi, 
jossa oma subjekti on kokonaan poistettu. 
Puhumme asioista ikään kuin kertomas-
samme tarinassa kaikki nominalisaatiot 
olisivat eläviä olentoja, jotka elävät omaa 
itsenäistä elämäänsä. Kertoja on tässä 
kertomisen muodossa ulkopuolinen tark-
kailija, joka tässä rakenteessa muuttuu 
tutkijaksi, ulkopuoliseksi etäiseksi tark-
kailijaksi, ja näin tämä rakenne luo uuden 
suhteen niihin kertomuksiin, mitä hän ker-
too elämästään.

”Milloin tämä loukkaus tuli elämääsi? 
Onko tämä loukkaus läsnä tässä hetkessä, 
tässä huoneessa? Miten se konkreettisesti 
on läsnä. Keneen se vaikuttaa vahvimmin. 
Kuka teidän perheessä on vapaa sen val-
lasta?”

Näin voimme puijata näkymättömiä sään-
töjämme.

On esitetty väite, että ego on puhutun 
kielen luoma rakenne, eikä lainkaan psy-
kologinen ominaisuus. Ego on kulttuurin 
luomus ja kun sen rakenteet, logiikka ja 
syntagma, eli kaikki mihin se perustuu, 
poistetaan, myös se itse katoaa.

Tutkimalla oman tietämisemme rakenteita, 
voimme luoda toisenlaisia tapoja tietää. 
Tämä lisää vaihtoehtojamme ja tekee tie-
tämisestä entistä monimuotoisempaa ja 
rikkaampaa. Tietäminen on taidemuoto, 
koska se luo uutta todellisuutta. Ihmisen 
maailma on konteksti, jota kutsutaan kult-
tuuriksi.

Esitystapa on se areena, tila tai näyttämö, 
jossa toimintamme tapahtuu. Se on reaali-
nen maailma. Jokainen varmaankin tietää 
Hans Andersenin sadun ”Keisarin uudet 
vaatteet”.

Esitystapa on kuu, jota sormi osoittaa. Se, 
mitä ei ole yksityiskohdissa, ei ole mis-
sään.

Puhe on taas se, mitä kerromme itsestäm-
me ja mitä käymämme keskustelu kertoo 
siitä, tilasta, missä elämme. Se myöskin 
kertoo siitä, miten asioiden tulisi olla eikä 
siitä, mitä ne ovat. Se olettaa että pelillä 
on kielen luomat säännöt, joita ihmiset 
noudattavat tai he ovat pakotettuja nou-
dattamaan. Se kertoo heidän tunnetilas-
taan. Puhe ei välttämättä kerro mitään 
todellisuudesta, mutta se luo sitä.

Puhumalla siansaksaa voimme murtaa 
kielipelien säännöt ja palauttaa aistien jär-
jestyksen.

Hayakawa, amerikkalainen kielentutkija, 
sanoi että ihmiset yleensä puhuvat pörhö-
kieltä, joka on väljää, abstraktia kieltä ja 
ei osoita mitään käytännön konkretiaa. 
Pörhökieltä on kahdenlaista, murinaa ja 
hyrinää. Ne ilmaisevat tilaa. Kun ne ilmai-
sevat sitä tilaa, mitä kuulijalla on, niin hän 
pitää sitä totuutena.

Kun sanoin ylihoitajille työnohjauksessani, 
että lörpöttely on korkein organisaation 
muoto, seurauksena oli pitkä hiljaisuus, 
kunnes eräs heistä sanoi: ”Tämähän on 
totta, että silloin kun ne lörpöttelee, niin 
kaikki on hyvin.”   Lnnut laulavat ilosta. 
ilosta. Ne ilmaisevat aikatilaa.

Filosofi Richard Rorty on sanonut että 
kun puhumme totuudesta puhumme aina 
vallasta. Olemme kehittäneet säännön 
että sillä, jolla on totuus, on myös oikeus 
määrätä.

Uskonnoista paljon kirjoittaneen Karen 
Armstrongin erinomaisessa kirjassa myy- 
teistä, hän toteaa että alunperin kerto-
muksia, joita ihmiset kertoivat maailman 
synnystä ja sen alkuperästä, ei pidetty lain-
kaan totuutena. Niiden tarkoitus oli luoda 
ihmisille yhteinen ymmärrys: kartta siitä, 
miten ymmärtää maailmaa. Luomiskerto-
mukset loivat tietämistä, joka yhdisti ihmi-
set, ja näin loi järjestyksen ja mielekkään 
suhteen omaan itseensä ja muihin ihmisiin. 
Nämä myytit muuttuivat lihaksi ihmisten 
erilaisissa rituaaleissa, missä he tanssivat 
tarinansa eläväksi. Näin myytti oli osa 
heidän kehollisuuttaan, ja symbolit loivat 
sen visuaalisen maailman, missä myytti 
tehdään näkyväksi. Maailmastamme on 
katoamassa sellainen tietäminen, missä 
ymmärrys on kokonaisvaltaista, elettyä, 
sisäistettyä, kehollista ja yhteisesti koettua.

Tämä on poeettista logiikkaa. Jeremy 
Brunerin mukaan se on mielikuvitukseen 
perustuvan ajattelun tapa ymmärtää maa-
ilma omilla käsitteillämme. Poeettinen lo-
giikka on todellisuutta, missä ihmisellä on 
lupa olla läsnä subjektina.

E.T. Hallin mukaan pyhä aika kuvaa sel-
laista hetkeä, kun koemme olevamme yhtä 
muiden ihmisten ja jonkin suuremman ko-
konaisuuden kanssa. Pyhyys voidaan siis 
määritellä yhteyden kokemuksesi. Katoli-
sissa maissa se toimii edelleen, eikä järki 
ole sitä siellä korvannut.

Kreikkalaiset keksivät logoksen, joka perus- 
tui matematiikkaan ja siinä todistetaan. 
Tieteellinen maailmankuva rakentuu tähän 
malliin, siinä tietäminen ei ole enää yhteis- 
tä omaisuutta, vaan asiantuntijoiden omis- 
tama monopoli, jotka pitävät omaa ker-
hoaan. Muilla ei ole tähän kerhoon pääsyä.
 Logos on kuitenkin sokea ja kuuro. Se 
soveltuu hyvin matematiikkaan, mutta 
muussa kontekstissa se estää kontekstin 
oman sisäiseen luonteeseen rakentuvan 
järjestyksen syntymisen.  J. D. Salinger 
kirjoitti eräässä novellissaan että Aatamin 
ja Eevan luvatta syömä omena oli älyä ja 
logiikkaa. Kuten olen jo aikaisemmissa 
yhteyksissä todennut, hulluudessa ei toimi 
kuin logiikka. Emme enää osaa keskustella 
ympäristömme kanssa, vaan yritämme 
hallita sitä.

näkyväksi tekeminen | lauri heikkilä
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Tuimakan puuskahdus

Säännöt sinänsä ei ole huono asia. Sääntö-
jen ongelma on se, että ne ovat näkymät-
tömiä. Siksi ne eivät palvele meitä. Perin-
ne, asioiden säilyttäminen vaatii säännös-
tön. Uuden luominen tarvitsee uudet sään-
nöstöt.

Metis, Phorensis, Techne, Epistheme
Metis on kreikkalaisten luoma käsite ja 
tarkoittaa luovuutta.

”Metiksen monivärinen, välkkyvä luonne 
on yhteydessä jaettuun ja muuttuvaan 
maailmaan, jossa Metis toimii. Samassa 
juonessa oleminen todellisuuden kanssa 
takaa Metiksen tehokkuuden. Sen  muo-
vautuvuus ja taipuisuus antaa sille voiton 
alueilla, joissa ei ole valmiiksi tehtyjä sään-
töjä menestykselle eikä vakiintuneita me-
netelmiä. Sellaisessa tilassa jokainen uusi 
haaste vaatii uusien ovelien suunnitelmien 
keksimistä ja sen huomaamista, mikä on 
vielä salattua. Ambivalentit, moniselittei-
set, hämärät ja epästabiilit todellisuudet, 
joihin ihmiset yrittävät käydä käsiksi, ot-
tavat myytin mukaan polymorfisen hirviön 
muodon. Ne nauttivat siitä, että niiden 
oveluus jatkuvasti hämmentää ihmiset ja 
saa heidät pettymään odotuksissaan…”

…”Henri Jeanmairen johtopäätökset ovat, 
että Metikseen liittyvät älylliset kyvyt tule-
vat esiin monilla eri tasoilla, mutta tärkein 
niistä on käytännöllisen tehokkuuden ko-
rostaminen tai onnistumisen etsintä tietyn 
tyyppisessä toiminnassa. Se voi tarkoit-
taa käden taitoja, temppujen tekemistä, 
yrttitietoutta, ovelien sotastrategioiden 
laatimista, petosta, pettämistä tai yleensä 
erityyppistä laaja-alaista neuvokkuutta. ”
 (Marcel Detienne & Jean-Pierre Vernant: ”Cunning 

Intelligence in Greek Culture and Society”. Vapaasti 

referoinut tammikuussa 2006 Vuokko Coco)

Hyvä esimerkki metiksestä on Donald 
Trump. Hän tekee kaikki päinvastoin, 
kuin hallitsevat pelisäännöt määrittävät. 
Hän puhuu äijäkieltä, murinapörhöä. 
Kaikki vastapuolen argumentit hän julis-
taa valheiksi. Hän ei yksinkertaisesti pelaa 
normaaleilla pelisäännöillä ja se toimii.

”Metis itse on oveluuden ja petkuttamisen 
voima. Se toimii valepuvussa ja verhot-

tuna. Tavoitteenaan huiputtaa uhriaan se 
käyttää erilaisia naamioita eikä paljasta 
todellisia kasvojaan.” 
(edellä mainittu teos )

Peter Lang, englantilainen kouluttajani, 
kertoi että hänen kollegansa ottivat yhteyt-
tä ja pyysivät apua. Heillä oli iso sopimus 
erään kansainvälisen organisaation kanssa 
ja eräs organisaation johtaja halusi kaataa 
sen. He pyysivät voisiko Peter tavata ky-
seistä johtajaa ja keskustella hänen kans-
saan. Tapaamisessa Peter huomasi että 
johtaja toisti jatkuvasti tiettyjä käsitteitä, 
joita Ludwig Wittgenstein käytti. Hän 
huomautti tämän johtajalle, joka totesi 
yksinkertaisesti, että Wittgenstein on hä-
nen suurin sankarinsa. Peter, joka on ollut 
nuorena Wittgensteinin oppilas, päätti 
kertomuksensa sanomalla: ”I was lucky”, 
olin onnekas.”

Samoin Trump oli onnekas. USA:n vaali-
järjestelmä mahdollisti hänen valintansa ja 
aika on otollinen hänen käymälleen reto-
riikalle. Taidetta ei voi olla ilman yleisöä, 
joka haluaa sitä.

Saksalainen taiteilija, Anselm Kiefer sanoo 
että kuusikymmentä prosenttia taiteesta 
on yleisö, joka arvostaa sitä.

Phronensis Phronensis on arkipäivän 
käytäntö. Se on tila, jossa asiat tapah-
tuvat. Phronesis on esitystapa. Sillä on 
omat sääntönsä ja ne määrittävät, miten 
kommunikaatio kulkee ja mitä milloinkin 
nostetaan esille.

Kreikkalaiset pitivät sitä orjien, naisten 
ja taiteilijoiden temmellyskenttänä, josta 
vapaa mies ei piittaa. Phronesis on taval-
laan itsestään annettu ja kuuluu jo kaik-
keen, joten sitä ei tarvitse tutkia eikä siitä 
kannata piitata. Se on itsestään selvyys, 
arkista ja toisarvoista. Niinpä emme edel-
leenkään tutki arkipäivän viisautta.

Akateemisessa maailmassa oppiminen ta-
pahtuu luentosalissa. Se on oppimisympä-
ristönä kehno. Luentosalista katsoen phro-
nensis ei ole merkittävää vaan perinne. 
 Tarina hallitsee.

Lean-organisaatioissa phronensis on se ko-
ko juttu: se miten rakennamme tilan, jossa 

toimimme. Ne tavat, joita noudattaen 
kommunikaatio kulkee, ja miten ihmisten 
ympäristö määrittää ihmisten väliset suh-
teet ovat Leanissa tutkimuksen kohteena. 
Siinä, kuten jo edellä olen todennut, kult-
tuurin rakenteet ovat organisaation DNA. 
Kulttuuurin rakenteet kirjoittavat ne tavat, 
säännöt, miten kommunikaatio kulkee 
ihmisten välillä. Palaan tähän malliin seu-
raavassa artikkelissani.

Toinen hyvä esimerkki tästä ovat NLP-

koulutukset, joissa sääntönä on että jokai-
nen harjoittelee jokaisen kanssa. Pakka lai-
tetaan mahdollisimman sekaisin arpomalla 
tai jollain leikkisillä tavoilla kuten esimer-
kiksi horoskooppimerkit. Tästä seuraukse-
na on se ettei koulutuksessa synny klikkejä 
tai ihmisiä erottelevia ja syrjiviä ryhmiä, 
joilla on omat suosikkinsa. Tämä sääntö 
myös turvaa sen, ettei kukaan jää yksin. 
Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ja näin 
kaikki tutustuvat väistämättä toisiinsa. 
Kaikki ovat tasavertaisia ja näin ei synny 

kateutta ja kilpailua vaan se luo hyvän 
perustan yhteistyölle. Ihmiset istuvat ym-
pyrässä ja opetuksessa käytetään kaikkia 
aistijärjestelmiä, fläppitaulua, keskustelua 
ja kaikki esitetyt asiat harjoitellaan.

Näin poeettinen logiikka on läsnä käytän-
nön yksityiskohdissa.

Mielenkiintoista NLP:ssä on kuitenkin, 
että siellä käytettyjä harjoituksia, tekniik-
kaa, pidetään oleellisena, eikä nähdä sitä 

kaunista, esikuvallista mallia, joka saat-
taa ihmiset yhteen ja mahdollistaa heille 
monia ikimuistoisia hetkiä. Franz Kafka 
on sanonut että ”Onni on olla ihmisten 
kanssa”. Olemme ymmärtäneet elämän ja 
miten sitä hallitaan.

Se on hyvä tila, jossa ihmiset kohtaavat 
jatkuvasti ja näin tutustuvat toisiinsa.

Kulttuurissamme ihmisen kehokin on hie-
rarkisoitu, jossa ylimpänä herrana ja käs-

“kulttuurin rakenteet 
ovat organisaation 

DNA”
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Ammattilaisia | Seija Mauro

Ihmisiä hallitsee se tarina, 

mitä he kertovat 

todellisuutensa luonteesta.

kyttäjänä toimivat aivot, erityisesti aivojen 
ylin kerros.

Aivotutkimukseen laitetaan miljardeja, 
mutta tulokset ovat laihoja. Terapeuttina 
tiedän, että jos tunne ja järki ovat vastak-
kain, niin tunne voittaa.

Oman teoriani mukaan aivot ovat oman 
kulttuurimme ohjelmoimat ja arvosta-
mamme älykkyys on älykästä vain hyvin 
rajallisessa kontekstissa. Matematiikkane-
ro voi olla täysi ääliö sosiaalisissa suhteis-
sa. On paha erehdys erottaa aivot ja keho.

Kehomme taas keskustelee koko maailma-
kaikkeuden kanssa. Se oivalluksen, tans-
sin, taiteen, runouden, rytmin, luovuuden 
lähde.  Siellä on yhteys. Se on universaalia.

Techne  Techne tarkoittaa mekaanisia 
taitoja, jotka opimme harjoittelemalla. 
Se on kehon osaamista, joka on rakentuu 
toistamalla. Siitä tulee automaattista ja 
sitä kautta alitajuista. Oppimisen portaat 
kuvaavat tätä.

Aluksi emme tiedosta emmekä osaa. En 
ole nähnyt kenenkään ajavan polkupyö-
rällä. Sitten näen jonkun ajavan polkupyö-
rällä ja astun portailla vaiheeseen kaksi. 
Tiedostan ja en osaa. Hankin polkupyö-
rän ja keskittymällä pystyn ajamaan silla 
muutaman metrin. Olen vaiheessa kolme: 
tiedostan ja osaan. Harjoittelen jonkin ai-
kaa ja taito muuttuu osaksi kehon taitoja, 

eikä minun enää tarvitse miettiä sitä, vaan 
osaaminen on automaattista. Olen vai-
heessa neljä: En tiedosta ja osaan. Siitä on 
tullut osa minua.

Technen ongelmana on se, että kulttuuris-
samme se nähdään ratkaisuna kaikkeen. 
Oletamme että on olemassa jokin oikea 
tapa tehdä asiat ja kun löydämme sen, niin 
ongelma on ratkaistu.

Laadimme aikataulun ja strategian. Sitten 
toteutamme sen.

Techne on hyvä, jos haluamme toistaa 
jotain, jos lopputulos on ennustettavissa, 
mutta ei silloin, jos ongelma vaatiikin 
toisenlaista ymmärrystä, edellyttää aivan 
uusia sääntöjä tai asiaa ei voi lainkaan lä-
hestyä jonkin strategian kautta.
Joskus ongelman ratkaiseminen vaatii ai-
van uuden strategian, jota meillä ei ole ja 
jonka kehittyminen tai kehittäminen vie 
paljon aikaa. Meillä ei ole vielä tarvittavaa 
osaamista.

Epistheme Epistheme on kaiken ajattelun 
takana oleva malli. Tämä artikkelisarja 
alkoi perusmetaforista, joita on kolme: 
Kone, systeeminen (kommunikaatio) ja 
taide (aikatila).

Kaikki nämä mallit määrittävät ihmisten 
väliset valtasuhteet. Jokainen näistä tie-
tämisen muodoista luo omat sääntönsä, 

miten tietää. Mikään niistä ei ole väärä, 
vaan konteksti, se ympäristö, missä tie-
täminen tapahtuu määrittää sen, miten 
meidän kannattaa tietää.

Näitä eri malleja ei voi erottaa toisistaan. 
Mallit on luotu opetustarkoitukseen. Ne 
tekevät näkyväksi todellisuuden monet 
kasvot.

Epistheme tekee meidät vahvaksi, se on 
ymmärryksen juuri. 
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Johnella Bird: Prismatic Dialogue   (2002)
E. T. Hall: Dance of Life (1983)
R. Rorty: Philosophy and Mirror of Nature (1980

www.vmtkoulutus.com

VMT koulutus
  
Veli-Matti Toivonen on Suomen johtava NLP kouluttaja. Hän on kouluttanut 
monet suomalaisista NLP kouluttajista, kirjoittanut yksitoista kirjaa NLP:stä 
ja tekee jatkuvasti NLP kehittämistyötä, kts www.vmtkoulutus.com

Veli-Matti Toivonen on järjestänyt 60 NLP Practitioner -koulutusta, 45 NLP 
Master -koulutusta ja 19 NLP Trainer -koulutusta

NLP Practitioner syyskuu 2017

  Aika:1.-3.9., 16.-17.9., 7.-8.10., 4.-5.11., 18.-19.11., 9.-11.12.  
  ja 12.-14.1.2018 
   Paikka: Helsingin keskusta, Annankatu. 
  Hinta: 1100 € + 24% alv = yhteensä 1364 €. 
  Kouluttaja: NLP Trainer, psykologi, psykoterapeutti ET, YTM Veli Matti Toivonen.
  
NLP Master Practitioner elokuu 2017
  Aika: 25.-27.8., 9.-10.9., 30.9.-1.10., 21.-22.10., 11.-12.11., 2.-3.12. ja 19.-21.1.2018  
  Paikka: Helsingin keskusta, Annankatu. 
  Hinta: 1100 € + 24% alv = yhteensä 1364 €. 
  Kouluttaja: NLP Trainer, psykologi, psykoterapeutti ET, YTM Veli Matti Toivonen.

XX NLP Kouluttajakoulutus 2017-2018 
  Aika: 3.-6.8.2017, 17.-20.8.,13.-15.10. ja 23.-25.2.2018, 23.-25.3., 20.-22.4.  
  Kouluttaja: NLP Trainer’s Trainer, psykologi, YTM Veli Matti Toivonen.

Uutta: NLP Coach ohjelma, 16 päivää 2017-2018
  Aika: 8.-9.9.2017, 29.-30.9., 20.-21.10., 10.-11.11, 8.-9.12., 20.-21.1.2018., 16.-17.3. 
  ja 12.-14.4.
  Kouluttaja: NLP Trainerit Tuuli Paltemaa ja Veli Matti Toivonen.

Uusi NPL kirja Muistaa ja Sallia. Tekemisestä tapahtumiseen.  

Tiedustelut: 0400 – 756 670, veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi

Blogi: www.vmtkoulutus.com                fb: NLP Veli-Matti Toivonen



Jaamme helposti ihmiset heihin, joita rakastamme, 
vihaamme tai jotka ovat meille neutraaleja. 

 Jaottelu on mielemme luomaa harhaa, 
jolloin uskomme oman maailmankuvamme 
olevan oikeassa. Se vie valtavasti energiaa 

ja tilaa pois rakkaudelta.
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oma mieli | anu vihonen

NLP:ssä ajatellaan, että ihminen on ba-
lanssissa ja kaikki on mahdollista, kun 
ego on sielun (syvin, sisin) palveluksessa. 
Kurssin aikana tämä ajatus on tullut vah-
vasti esiin. Samalla olen tutustunut entistä 
paremmin egooni, joka usein pyrkii ohjaa-
maan kaikkea toimintaa.

 

A Course in Miracles –kirjan mukaan 
meillä on vain kaksi tunnetilaa - ja ne ovat 
rakkaus ja pelko. Kaikki tuntemuksemme, 
jotka eivät ole rakkautta, ovat pelkoa. 

Rakkautta 
vai pelkoa?

Jokainen negatiivinen ajatus tai reaktio on 
pelkoa. Pelkomme aiheuttaa egon ääni, 
jolle olemme antaneet vallan.  Olenkin vii-
me aikoina tarkkaillut “haukan lailla” 
omia tuntemuksiani ja saanut itseni 
kiinni pelon takana olevista todellisista 
syistä.

Kun vähän aikaa sitten olin menossa 
tapaamaan ystävääni ja myöhästyin 
bussista, olin kovin harmissani asiasta.  
Tuolloin kysyin itseltäni, mikä pelko on 
myöhästymiseni takana. Vastaukseksi 
sain sen, että pelkään ystäväni ajattele-
van, etten arvosta häntä riittävästi ja jos 
hän ei arvosta, hän hylkää minut. Olin 
innoissani, sillä olin taas löytänyt itsestä-
ni rajoittavan uskomuksen, jonka pääsin 
purkamaan.

Jaamme helposti ihmiset heihin, joita 
rakastamme, vihaamme tai jotka ovat 
meille neutraaleja. Jaottelu on mielemme 
luomaa harhaa, jolloin uskomme oman 
maailmankuvamme olevan oikeassa. Se 
vie valtavasti energiaa ja tilaa pois rak-
kaudelta. Olin viikonloppuna metrossa 
ja katselin siellä olevia tuntemattomia ih-
misiä. Kysyin itseltäni “Jos minun pitäisi 

valita, niin vihaanko vai rakastanko näi-
tä ihmisiä?”. Ja vastaus oli selvä: “Tot-
takai rakastan heitä.” Metromatkasta 
tuli hyvin voimaannuttava kokemus, sillä 
olinhan rakkaitten ihmisten ympäröi- 
mänä.

Mielenkiintoisella tavalla kirjan filosofi-
an mukainen jyrkkä jako rakkauden ja 
pelon/vihan välillä vie ajatukset koko ajan 
enemmän ja enemmän rakkauteen.

Olin juuri amerikkalaisen Tammy Burstei-
nin vetämässä 5Rhytms-viikonlopussa 
Helsingissä. Kahden päivän ajan tanssim-
me “aalloissa” flowing-staccato-chaos-lyri-
cal-stillness. Jälleen kerran syntyi tila, jossa 
oli mahdollista päästää irti egon otteesta ja 
palauttaa itsensä omaan sisimpään. Kos-
kettavaa oli sunnuntaina keskustella parik-
seni valikoituneen ihmisen kanssa, joka sa-
noi minulle “En tiedä kuka olet, mutta 
rakastan sinua aivan valtavasti”. Kyyneleet 
valuivat meiltä molemmilta ja halasimme 
toisiamme pitkään. 

Käyn parhaillaan 40 päivää kestävää verkkokurssia, joka pohjautuu 
A Course in Miracles –kirjaan (Schucman & Thetford). Oi, mikä ihanan 

NLPmäinen kokemus ja matka itseen se on ollutkaan! Tänään olen 
päivässä numero 29, kirjoittaa Anu Vihonen.

Olin viikonloppuna metrossa ja 
katselin siellä olevia tuntemat-
tomia ihmisiä. Kysyin itseltäni 
“Jos minun pitäisi valita, niin 
vihaanko vai rakastanko näitä 
ihmisiä?”. Ja vastaus oli sel-
vä: “Tottakai rakastan heitä.” 
Metromatkasta tuli hyvin voi-
maannuttava kokemus, sillä 
olinhan rakkaitten ihmisten 
ympäröimänä.

Kirjoittaja Anu Vihosen blogi 
löytyy www.neway.fi



Mitä Wikipedia sanoo uskomuksista?
“Uskomuksen voidaan katsoa viittaavan 
vakaisiin, subjektiivisiin käsityksiin ja tie-
toihin, mukaan lukien tunteet, joita ei voi-
da perustella objektiivisesti. Uskomukseen 
oikeuttavat syyt yksilö määrittää ja valikoi 
usein tiedostamattaan. Syitä voivat olla 
esimerkiksi yleisesti tiedetyt tosiasiat ja 
niistä tehdyt johtopäätökset. Uskomuksis-
sa on näin vahva tunnepitoinen osatekijä.“ 

Uskomuksemme vaikuttavat ajatteluum-
me, ohjaavat käyttäytymistämme ja lopul-
ta vaikuttavat suuresti siihen, millainen 
elämämme on. Uskomuksista jotkut mah-
dollistavat, toiset rajoittavat elämäämme. 

On elämälle tarpeellisia, toisaalta tar-
peettomia ja jopa haitallisia uskomuksia. 
Uskomukset pinttyneinä ja automati-
soituneina ajatusmalleina saavat meidät 
suhtautumaan toisiin ihmisiin – varsinkin 
vieraista kulttuureista lähtöisin oleviin 
ennakkoluuloisesti. Ne saavat meidät 
luokittelemaan: suomalaiset ovat sellaisia, 
venäläiset ovat tuollaisia, arabit ovat…

Terrorismin tutkija Karin Creutz kertoo 
Helsingin Sanomien artikkelissa joutu-
neensa lapsena ennakkoluulojen kohteek-
si. Perhe muutti Ruotsiin ja viisivuotias 
Karin oli Bollmoran lastentarhassa, tunnin 
matkan päässä Tukholmasta. Tarhan lap-
set alkoivat haukkua Karinia alkikseksi. 
Ruotsalaisille pikkulapsille Suomi nääs oli 
paikka, jossa juodaan viinaa. Niin myös 
pikku Karin, joka ei viinaa ollut kertaa-
kaan maistanutkaan, oli alkkis, ruotsalais-
lasten ennakkoluulojen vanki. 

Osa uskomuksista juurtuu meihin varhai-
sessa vaiheessa, vanhemmilla sekä opet-
tajilla on vahva vaikutus siihen, mihin ja 
miten me uskomme. Aikuisten puhetavalla 
on suuri merkitys sille, minkälaisena lapsi 
myöhemmin näkee itsensä. 

Uskomukset muuttuvat
NLPssä opitaan monia erinomaisia keino-
ja tunnistaa ja muuttaa omia tarpeettomia 
tai haitallisia uskomuksiaan.
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On elämälle tarpeellisia, toisaalta tarpeettomia 

ja jopa haitallisia uskomuksia. 

”Ainako?”
”Joka paikassako?” 
”Olenko varma?” 
”Onko totta?”

uskomuksia | seija mauro

Uskomukset syntyvät ja taltioituvat muis-
tiimme tunnekokemuksina. Sen vuoksi jär-
kisyihin vetoaminen ei auta uskomuksia 
muutettaessa.

Uskomukset joko mahdollistavat tai ra-
joittavat toimintaamme, ajatteluamme, 
tunteitamme.

Tarina miehestä, joka itsepintaisesti uskoi 
olevansa kuollut, kertoo oivallisesti usko-
musten voiman. Mies valitti lääkärille ole-
vansa kuollut. Lääkäri pisti potilasta sor-
meen. Kun veri virtaisi sormesta, lääkäri 
ajatteli sen viimeistään muuttavan potilaan 
uskomusta. Lääkäri sanoi: ”Uskotko vielä 
olevasi kuollut, vaikka sormestasi vuotaa 
verta?” Potilas vastasi: ”En tiennytkään, 
että kuolleetkin voivat vuotaa verta.”
 
Yllä oleva on suoraa lainausta NLP Prac-
titioner-kurssimateriaalista. Kurssi oli 
ensimmäinen itse ohjaamani ja materiaali 
perustuu muistiinpanoihini Veli-Matti 
Toivosen ja Riitta Asikaisen NLP Master- 
ja NLP Trainer -kursseilla vuosina 1997 ja 
1998. 

Laskiaispullia lokakuussa - 
USKOMUKSIA 

UUSIKSI
Uskomukset ovat tosiasioilta tuntuvia käsityksiä itsestä ja muista, asioiden 

syistä, seurauksista ja merkityksistä. Uskomukset ovat kuin värilliset silmälasit 
- ja maailma näyttää niiden läpi katsottuna aina sen väriseltä kuin silmälasit, 

kirjoittaa Seija Mauro.
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”Uskomuksemme vaikuttavat ajatteluumme, ohjaavat  
äyttäytymistämme ja lopulta vaikuttavat suuresti siihen, 

millainen elämämme on. Uskomuksista jotkut 
mahdollistavat, toiset rajoittavat elämäämme.” 

 

Yksinkertaisimpia keinoja on kysyä itsel-
tään: ”Ainako?”, ”Joka paikassako?” Tai: 
”Olenko varma?” ”Onko totta?”

Monet uskomukset muuttuvat myös it-
sestään, kun teemme tai toimimme toisin 
kuin tavallisesti. Ja jotkut muuttuvat itses-
tään iän myötä.

Tietoisesti voimme päättää tehdä jotain 
toisin ja siten vaikuttaa omaan ajatteluum- 
me ja uskomuksiimme. Joku valitsee uuden 
työhönmenoreitin. Toinen panee ulkojalki-
neen ensin vasempaan jalkaan oikean sijas- 
ta, jos on tottunut toimimaan päinvastai-
sessa järjestyksessä. Uskomusten muutta-
misen ei tarvitse aina olla vakavamielistä 
ahertamista, mutta se voi olla sitäkin. Täs-
sä kaksi leikkimielistä ja yksi vakavampi 
tapa vaikuttaa omiin piintyneisiin usko-
muksiinsa. 

Vuoden kaikki juhlat yhtenä iltana
- Opiskelimme musiikkia Sibelius-Aka-
temiassa samaan aikaan. Se oli loistavaa 
aikaa. Oli todella hyvä yhteishenki ja mo-
nia yhteisprojekteja. Keskinäistä kilpailua 
meillä ei liene ollut lainkaan, enemmänkin  
toinen toistamme auttamista, kertoo muu-

sikko Anni Ellonen yksi  Vuoden kaikki 
juhlat yhtenä iltana -ryhmän jäsen. 
Anni jatkaa, että opiskeluajoista alkoi tapa 
viettää opiskelijoiden ja työläisten juhlaa 
vappua yhdessä.

– Meitä, yhteisen vapun juhlijoita on 
kolmetoista, ja nyt yhteisiä vappuja on 
jo viistoista. Juhlimme Helsingin Tähti-
torninmäellä, meillä on oma vakiopaikka 
pöydällemme ja muulle rekvisiitalle. Pa-
neudumme juhlan valmisteluun tosi huo-
lella, seuraavan vapun suunnittelu alkaa 
vappuillasta. Jokaisella vapulla on oma 
erityinen teemansa ja rekvisiitta sen mu-
kainen. Samana pysyy se, että on syötävää, 
juotavaa ja paljon live-musiikkia.

Vuoden kaikki juhlat yhtenä iltana -idea 
lähti liikkeelle siitä, että kaksi porukastam-
me ei päässyt juhlimaan yhteistä vappua, 
koska he olivat silloin Etelä-Afrikassa. 
Kun he palasivat syksyllä, päätimme pai-
kata ja juhlia tervetuliaisjuhlana vappua. 
Pian huomasimme, että kavereiltamme oli 
jäänyt vapun lisäksi väliin myös kaikki 
muut vuoden juhlat: joulu, itsenäisyyspäi-
vä, uusi vuosi, loppiainen, laskiainen, pää-
siäinen, juhannus, Halloween, Kalevalan 
päivä, Ystävän päivä, Runebergin päivä 
jne. Mitä jos virittäisimme puutarhajuhlat, 

jossa juhlittaisiin kaikkia samalla kertaa? 
Koska meissä on tallella opiskeluaikojen 
miksikäs ei -meininkiä, idea oli helppo 
toteuttaa. 

Viime vuonna juhlat olivat elokuussa. 
Oli mahtavaa, kun elokuun pimenevässä 
illassa pihalla kimmelsi joulukuusi koris-
teissaan, kynttilät loistivat ja joululaulut 
raikuivat. Hetken päästä kaikilla oli yliop-
pilaslakit päässä ja laulu vaihtui Kevättä 
kestää vain neljännesvuotta -lauluun. 

Illan ohjelmassa on musiikkia, ruokaa, 
juomaa, puheita ja pelejä. Jokaisella juh-
lalla on oma ruokansa ja rekvisiittansa: 
jouluna kinkku, laskiaisena laskiaispullat, 
vappuna sima jne. Tänä vuonna uusina 
juhlina olivat hiihtoloma ja Snellmanin 
päivä. Hiihtolomalla syötiin juustofondue-
ta ja Snellmanin päivänä Snellmanin leik-
kelettä. Syötävää siis on paljon! Snellma-
nia juhlisti myös salkoon nostettu Suomen 
lippu ja juhlapuhe. Anni kertoo puheensa 
olleen kunnianosoitus suomalaiselle kult-
tuurille. 

- Alkuillan mukana on myös pikkulapset, 
heistä tämä juhla on hauskaa. Hauskaa tä-
mä on meistä aikuisistakin. Tämä on mah-
tava konsepti! Aiomme vaalia ja kehittää 

sitä, muutokset konseptiin ovat sallittuja. 
Tänä vuonna päätimme, että arvomme 
juhlavastaavat. Jokaisen vastuulle tulee 
yksi suurista juhlista. Vastaava huolehtii 
juhlan koristelusta, tarjottavista , musiikis-
ta ja puheesta. Yhteisvastuuna hoidamme 
pienemmät juhlat. Ehkä pitää myös sopia 
jonkinlaisesta vuorottelusta, sillä yksi 
ilta ei taida riittää ihan kaikille juhlille. 
Toivomme, että voimme juhlia Kaikkien 
juhlien juhlaa vielä eläkeläisenäkin, silloin-
kin, kun joku meistä tarvitsee rollaattoria 
kulkemisavukseen. 

NirepNirum
Sibelius-akatemian opiskelijaporukoissa 
syntyi useita hullultakin kuulostavia ideoi-
ta, kertoo laulunopettaja Riikka Hänninen. 

- Ideoita lähdettiin yhdessä kehittelemään 
ja toteuttamaan. Jos joku sanoi: ”Ei se 
käy”, toinen vastasi siihen: ”Miksi ei?” 
Näin syntyi mm. idea NirepNirun -laulus-
ta. Siinä kaikki tapahtuu lopusta alkuun: 
laulun sanat takaperin, sävel lopusta 
alkuun. Itse konserttikin alkaa siitä, kun 
esiintyjät kukitetaan ja päättyy siihen, kun 
juontaja sanoo: ”Olkaa hyvä ja sulkekaa 
puhelimenne!” 

Olen itse ollut kerran NirepNirun kon-
sertissa. Kokemus oli huikea. Miten 
erilaiselta esimerkiksi tuttu Soihdut 
sammuu – laulu kuulostaa, kun laulu 
lauletaan takaperin ”Pit, pat, ipet, ipet, 
pit, pat…” Nirepnirun-musiikkia kuun-
nellessa tuntuu ikään kuin oma mielikin 
heittäisi hetkeksi kuperkeikkaa. Jos mieli 
olikin lastattu konserttiin tullessa arki-
harmituksella, harmitus alkaa näyttää 
erilaiselta. Se ihan itsestään pienentyy 
ja muuttuu mitättömämmäksi. Olisiko 
nirepnirunilla vaikutusta myös uskomuk-
siimme, ehkä? Konsertteja suosittelen 
lämpimästi mukavan olon kuuluminen 
tuo, jos ei uskomuksia muuttaisikaan! 

Hereille univankilasta, 
nelivaiheinen de Mello -prosessi
Jesuiittamunkki, opettaja Anthony de 
Mello tarjoaa opetuksissaan useita kei-
noja tarkastella uskomuksia. Hän toteaa, 
että sellaisiahan me ihmiset olemme: tyl-
siä, unisia, haluttomia häiriintymiseen ja 
havahtumiseen. Olisimme tarvinneet kas-
vuvuosinamme apua uskomusten ja joh-
topäätöskerrosten kuorimiseksi ja mielen 
vapauttamiseksi, mutta yhteiskunta ja 
kulttuuri toimivatkin päinvastoin. Ne 

kasvattivat meidät olemaan lähes huomaa-
matta uskomuksiamme ja antoivat toisten 
– kulttuuri- ja uskonnollisten johtajien ja 
asiantuntijoiden – ajatella puolestamme. Ja 
me itse olemme sopeutuneet nukkumaan 
vankilan asukkaina.

Nukumme, mutta Mellon mukaan kaikille 
meille on mahdollista myös murtautua 
ulos tästä uskomusten ja tottumusten van-
kilaunesta. 

Seija Mauro

Lisää aiheesta: 
Maija-Riitta Ollila: Ajatusten vangit karkumatkalla. 
Pro Sofia, (2016).
Anthony de Mello: Rakkauden tiellä. Kirjapaja, 
(2013).hylkää minut. Olin innoissani, sillä olin taas 
löytänyt itsestäni rajoittavan uskomuksen, jonka 
pääsin purkamaan.

1.  Havaitse, että olet muurien sisällä ja että mielesi
 nukkuu.

2.  Mietiskele muureja = uskomuksiasi, käsityksiäsi,
 tapojasi, riippuvuuksiasi, pelkojasi arvostelematta   
 tai tuomitsematta niitä. Ainoastaan katsele niitä.

3.  Tarkastele ympärilläsi olevien ihmisiä ja asioita.
 Katso kuin katsoisit ensimmäistä kertaa. Katsele 
 kaikkea tuoreesti, sellaisena kuin se on itsestään
 ilman käsityksiesi tylsistyttävää vaikutusta.

4.  Tärkein askel: istu aloillasi ja tarkkaile mielesi toimin- 
 taa. Katsele pitkän aikaa mielesi virtaa ikään kuin
 katsoisit jokea tai elokuvaa. Sillä voitko väittää olevasi  
 elossa, ellet ole tietoinen omista ajatuksistasi?

Nelivaiheinen ohjelma havahtumiseen 
Anthony de Mellon mukaan:
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NLP Basic
Kahden päivän johdanto  

NLP:n maailmaan.
Oulu, 1.–2.4.2017 

NLP Practitioner 
Koulutuspolun  

ensimmäinen osa
UUTTA! 

Suuren kysynnän vuoksi!  
Helsinki myös toukokuussa,  

20.5.–19.11.2017 
Helsinki, 18.9.2017–18.2.2018 

UUTTA! 
Oulu, 20.10.2017–15.4.2018

NLP Master Practitioner
Koulutuspolun toinen osa

Helsinki, 7.4.–3.9.2017, TÄYNNÄ!

SYKSY AVATTU!
Helsinki, 22.9.2017–4.2.2018,  
yli puolet paikoista jo varattu.

Valmennusyhtiö True Hearts NLP Finland Oy
Malminkaari 5, 00700 HELSINKI  |  + 358 20 7289 630  |  info@truehearts.fi  |  www.truehearts.fi

NLP Trainer
Suomen monipuolisin Trainer  

alkaa Helsingissä  
toukokuussa 2018!

OLE Paras versio itsestäsi
Läsnä itselle, omien toiveiden äärellä

Yhdeksän kuukauden kasvutarina, 
Helsinki, 20.9.2017–19.5.2018

Judith DeLozier 
ensimmäistä kertaa  

Suomessa!
Deepening your NLP  

with Judith DeLozier  

Helsinki  

29.–30.4.2017

Lempeästi balanssiin
NLP ja Yin jooga yhdessä

Helsinki, 9.5.2017 klo 8.30–12
Helsinki, 9.5.2017 klo 13–16.30

Retriitit ja matkat
Hyvinvointi-retriitit

Gardajärvi, Italia  

11.–17.6.2017

Mauritius

27.10.–7.11.2017

NLP Illat
Voimaannuttavia iltoja.

Myös ilman aikaisempaa  
NLP kokemusta tai osaamista.

Pieni hengähdyshetki arkeen
14.3.2017

Kaikki koulutukset löydät osoitteesta www.truehearts.fi/koulutukset

Hyviä asioita 
elämään

TH ilmo ML maaliskuu 2017.indd   1 17.2.2017   13:26:03

ammattilaisia | seija mauro

Yhteenkuuluvuutta 
HARAVOIDEN

Kun teatteriohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Saara Turunen kirjoitti
Teatterikorkeakoulun opinnäytetyönään näytelmän Puputyttö, ei monikaan osannut 

arvata miten laajalle se tulisi leviämään. Nyt kymmenen vuotta näytelmän 
valmistumisen jälkeen tiedetään, että laajalle: näytelmä on käännetty 12 kielelle ja 

esitetty muun muassa Unkarissa, Tsekissä, Espanjassa ja Meksikossa.
Ja myös Helsingissä, kirjoittaa Seija Mauro.

Puputytön jälkeen Saara on kirjoittanut useita 
näytelmiä. Seuraava oli Broken Heart Story, 
jota hän parhaillaan valmistautuu ohjaamaan 
Barcelonan Sala Villaroel -nimisessä teatteris-
sa. Tavallisuuden aave -kuvia kotimaasta esi-
tettiin Helsingin Q-teatterissa keväällä 2016. 
Tänä syksynä yleisön pyynnöstä se otetaan 
uudelleen ohjelmistoon. Viime vuonna tämän 
loistavat arviot saanut näytelmän näytökset 
olivat aina loppuunmyytyjä.

Parhaillaan on tekeillä näytelmä Kim, Leki&-
Namwaan, sen ensi-ilta on lokakuussa 2017 
Teatteri Jurkassa.

Ammatinvalinnastaan 
Saara kertoo näin:
- Jo lapsesta asti minua kiinnosti elää luovaa 
elämää, olla jollain tavalla taiteen kanssa te-
kemisissä. En tiennyt olisiko se näyttelemistä, 
maalaamista vai musiikkia, kaikki oli silloin 
avoinna. Yläasteella ja lukiossa sain paljon 

positiivista palautetta kirjoituksistani ja us-
kon, että tällä on ollut pääasiallinen vaiku-
tus valitsemalleni tielle.

- Lukion jälkeen oli selvää, että haluaisin 
opiskella jotakin mikä liittyisi kirjoitta-
miseen tai kirjallisuuteen. Olen aina ollut 
jollakin tapaa käytännönläheinen ihminen ja 
ehkä siksi taidekoulutus kiinnosti yliopistoa 
enemmän.

Kirjailija työskentelee yksin kirjoittaessaan 
omassa työhuoneessaan, ohjaajan työ ta-
pahtuu yhdessä toisten, ohjattavien kanssa. 
Voisi kuvitella, että sopivassa suhteessa 
ryhmiteltynä kumpikin ruokkii toinen tois-
taan, auttaa ammatillisesti. Mitä Saara tästä 
miettii?

- En halua enkä aio päättää olenko kirjailija 
vai ohjaaja, olen vain ihminen, joka tekee 
näitä molempia asioita. Olen todella onnel-
linen, että minulla on käytössäni kaksi eri 

taidemuotoa. Rakastan kirjoittamisen yk-
sinäisyyttä ja rauhaa, sitä että saan päättää 
kaiken itse. Toisaalta teatterissa kiehtovaa 
on se, että se yhdistää niin montaa eri taide-
muotoa, visuaalisuutta, musiikkia, keholli-
suutta ja mahdollisesti myös tekstiä. Toivon, 
ettei minun tarvitsisi koskaan luopua kum-
mastakaan työstäni.

- Minua kiinnostaa niin kutsuttu autenttinen 
tai ’todellinen’ materiaali taideteoksissa. 
Katson mieluummin dokumentteja kuin 
fiktiivisiä elokuvia, luen mielelläni tunnus-
tuksellista kirjallisuutta tai elämäkertoja. 
Olen pohtinut mitä dokumentaarisuus 
voisi tarkoittaa teatterissa, ja siitä syntyi 
idea myös viimeisimpään teokseeni Kim, 
Leki&Namwaan. Se on dokumentaarinen 
teatteriesitys, jossa on esiintyjinä thaimaa-
laisia naisia ja nimi tulee esiintyjien todelli-
sista nimistä. Esitys käsittelee arkea, naisen 
asemaa, elämistä kahden kulttuurin välissä, 
koti-ikävää, haaveita ja ehkä myös rakkaut-



ta. Minua kiinnostavat aiheet, joita on ehkä 
totuttu pitämään pieninä tai mitättöminä, 
siksi puhun taiteessani mieluummin arjesta 
kuin ulkoavaruudesta.

Kirjailija Saara Turunen tunnetaan erityisesti 
esikoisromaanistaan Rakkaudenhirviö, jolla 
hän sai vuonna 2015 Helsingin Sanomien 
esikoiskirjailijapalkinnon.

Rakkaudenhirviöstä Hesari kirjoitti mm: 
“harvoin tapaa näin kaavamaisesti raken-
nettua kasvutarinaa. Romaanin niin sanottu 
sisäinen matka kuulostaa puuduttavalta.” 
Sitten Hesari jatkaa, että “myönteiseksi ko-
kemukseksi Rakkaudenhirviön saa Turusen 
riemastuttavan tarkka pelisilmä maalaisten, 
kaupunkilaisten, aikuisten, nuorten, lasten, 
naisten, miesten, pärjääjien, tunarien, taitei-
lijoiden ja tekotaiteilijoiden edesottamuksia 
kohtaan.”

Oma lukukokemukseni oli aluksi: huh, 
441 sivua ilman dialogia, pitkinä pötköi-
nä, nuoren tytön kasvukertomusta, äidin 
syyllistämistä, tätäkö tämä, jaksanko lukea 
loppuun? Kunnes havahduin lukemaan ja 
sitten sekä hytkyin naurusta että tuskastuin 
tunsin myötähäpeää. Naurusta hytkymään 
sai Turusen kieli. Niin hauskaa, herkullista. 
Monessa kohtaa huomasin ajattelevani (ka-
teellisena): miten hän osaakin sanoa noin, 
kuin stand up -koomikko hauskan vakavalla 
naamalla tai vakavan huumorilla.

Ihailin myös tuota Hesarin mainitsemaa pe-
lisilmää. Mielestäni Saara on onnistunut ku-
vaamaan niin, että kaikki me olemme syylli-
siä ja samalla kukaan meistä ei ole syyllinen: 
Pieniä ja tavallisia olemme kaikki!

Tavallisuutta ja tavallisena pysymistä teroit-
taa päähenkilön äiti tyttärelleen jopa tus-
kastumiseen asti: “Kaikkein paras olisi, jos 
osaisi olla ihan vaan tavallinen. Ja tavallisel-
le naiselle jokin vaatimaton ammatti, kuten 
siivooja, sopii oikein hyvin.”

Tavallisuuden kuvauksesta yksi riemastut-
tava poiminta: “Eräs syksyn tärkeimmistä 
tehtävistä on haravointi. Kaikki tavalliset ja 
kunnialliset ihmiset haravoivat ja ne jotka 
eivät haravoi vaan antavat lehtien mädän-
tyä pihalleen, kerjäävät itselleen erikoisen 
ihmisen maineen. Pariskunnat osoittavat yh-
teenkuuluvuutta juuri haravoinnin avulla ja 
useimmilla pihoilla näkeekin kaksi kiiltäviin 
tuulipukuihin verhoutunutta hahmoa, jotka 
rassaavat nurmikkoa kepakoilla, joissa on 
tummanvihreät metalliharjakset.”

Saara Turunen on blogissaan todennut: 
”Eräs kirjoittamiseni tärkeimmistä mootto-
reista on varmaankin aina ollut pyrkimys 
rehellisyyteen, eräänlainen halu paljastaa 
tekopyhyys.

En voi osoitella vain muita… Voidakseni pu-
hua kotimaani umpimielisestä ja tunnekyl-
mästä kulttuurista, minun oli pakko kääntää 
katse myös itseeni.”

Rakkaudenhirviössä perhe tai paremminkin 
äiti valitsee vaihto-oppilasta näin:

”Katselemme katalogia. Katalogissa on pal-
jon finninaamaisia ihmisiä eripuolilta maa-
palloa. Kuvista näkee heti, että ne ovat ulko-
mailla otettuja. …Emme ota ketään köyhän 
maan asukasta, koska he eivät ymmärtäisi, 
että kotimaassamme roskien heittely kaduille 
on kiellettyä eikä kouluun voi mennä uima-
puvussa. Me emme myöskään ota poikaa, 
koska pojista voi tulla ongelmia. …otamme 
sellaisen tytön, joka tulee Amerikasta ja jon-
ka papereissa lukee että hän uskoo Jumalaan 
ja harrastaa kirkkokuorossa laulamista. 
Valitsemme Amerikan, koska Amerikka on 
sellainen maa, jossa ihmiset osaavat sanoa 
kiitos ja olehyvä ja pyyhkiä kengänpohjat 
ennen kuin astuvat taloomme sisälle.”

Saara Turusen viimeisin proosatyö on no-
velli Minä ja se toinen äskettäin julkaistussa 
antologiassa Marilyn, Marilyn, Tarinoita 
ikonista ja ihmisestä.

Mikä on tärkeää?
- Minua kiinnostaa tutkia elämää ja sen 
ilmiöitä taiteen kautta. Taiteen tekeminen, 
teatteri ja kirjoittaminen ovat itselleni jon-
kinlainen elämäntapa, enemmän kuin pelkkä 
työ. Suurimmat ilon hetkeni liittyvät työssä 
onnistumiseen. Se saattaa olla vaikkapa sitä, 
että löydän sopivan tavan kirjoittaa jokin 
asia, joka on pyörinyt mielessäni kauan tai 
iloa ryhmässä työskentelemisestä, silloin kun 
ryhmä oivaltaa jotain yhdessä ja tekemisessä 
on huumoria ja naurua.

- Minun on vaikea kuvitella elämääni ilman 
teatteria tai varsinkaan kirjoittamista. Kulu-
tan myös vapaa-aikani taiteen äärellä, käyn 
elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä. Luen 
niin paljon kuin ehdin. En haluaisi elää toi-
sella tavalla.

Onnistuminen
- Kirjoittamisessa onnistumisen kokemukset 
ovat usein pitkän ja hankalan työn takana. 
Koen onnistumista, kun saavutan sellai-
sen hetken, jossa teksti alkaa kulkea, jossa 
kirjoittaminen yhtäkkiä tuntuu helpolta. 
Tällaista hetkeä saattaa edeltää jopa vuosien 
yrittäminen, kokeileminen ja kamppailu. Sii-
nä vaiheessa kun teksti on valmis, ei kirjoit-
tajalla ole oikeastaan enää mitään tekoa sen 
kanssa olipa palaute sitten hyvää tai huo-
noa. Enemmän ne onnistumisen kokemukset 
liittyvät siihen itse tekemiseen kuin ulkoa-
päin tulevaan palautteeseen. Sama koskee 
teatteria. Koen onnistumista, kun näen että 
joku kohtaus alkaa toimia, kun yhtäkkiä se 
onkin hauska tai kaunis, sellainen joka on 
helppo ymmärtää ja joka koskettaa jollain 
tavalla tunteita.

- Yleensä onnistumisen kokemusta seuraa 
ilo ja kiitollisuus. Yhtenä päivänä huomasin 
jopa hokevani yksin kotonani ääneen, kiitos 
kiitos kiitos, kun olin saanut kirjoitettua 
yhden jutun, josta pidin. Onnistuminen on 
ehkä vielä hauskempaa porukalla, koska sil-
loin sitä voi mehustella yhdessä.
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ammattilaisia | seija mauro

“Minua kiinnostaa niin 
kutsuttu autenttinen 
tai ’todellinen’ mate-
riaali taideteoksissa. 
Katson mieluummin 
dokumentteja kuin fik-
tiivisiä elokuvia, luen 
mielelläni tunnustuk-
sellista kirjallisuutta 
tai elämäkertoja.”

  “ En halua enkä
aio päättää olenko

kirjailija vai ohjaaja, olen 
vain ihminen, joka tekee 
näitä molempia asioita. 
Olen todella onnellinen, 
että minulla on käytös- 

säni kaksi eri taide-
muotoa.” 



Kokeakseen onnistumista Saara Turunen tarvitsee vain vähän 
ulkopuolista palautetta. Sitä hän kuitenkin saanut. On tuo 
aikaisemmin mainitsemani Hesarin esikoiskirjailijapalkinto. 
Sen lisäksi hän Suomi-palkinnon 2016. Palkinto myönne-
tään tunnustukseksi joko merkittävästä taiteellisesta urasta, 
huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta 
läpimurrosta.

Palkitsemisperusteissa löytyy tällaisia mainontoja: hänen työn-
sä jättävät vahvoja muistijälkiä, ne sekoittavat korkeataiteen 
ja populaarin, kirjoituksissa hän tunnistaa elämän ristiriidat ja 
löytää asioiden merkitsevän ytimen.

- Tavoitteeni on kai jollain tavalla ravistella valtarakenteita 
hyvin henkilökohtaisen ja feminiinin otteen kautta. Olen 
myös tyytyväinen aina, kun joku kertoo löytäneensä työstäni 
huumoria. Pyrin siihen, että työni sisältäisi sellaista maail-
mankuvaa, josta erityisesti syrjään jääneet, hermostuneet ja 
heikot voisivat saada lohtua, voimaa, hauskuutta ja ymmär-
rystä.

 - Suuntaan työni kaikille, mutta erityisesti varmaankin nai-
sille ja tytöille. Heiltä olen saanut aina kannustavimman 
palautteen. 

Seija Mauro

Kuva: Carl Bergman

Hei,

Olen Anu Vihonen, NEWAY NLP Trainer. Seuraava NLP Master Practitioner 
-koulutukseni alkaa Helsingissä syyskuussa 2017. 

NLP Master Practitioner on lempeän syvällinen mielenmatka itseen. Sen aikana 
harjoittelemme ja syvennämme NLP Practitioner -koulutuksessa opittuja taitoja 
ja opimme uutta NLP:stä. Keskeisiä aiheita ovat mm. hiljaisen tiedon mallit-
taminen, oman hyvän sisäisen tilan rakentaminen ja intuitiolle herkistyminen. 
Tutustumme myös sosiaalipanoraamaan, vahvistamme positiivisia energiakenttiä  
sekä laajennamme aikakäsityksiä. Ja paljon muuta!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.neway.fi tai ottamalla yhteyttä 
040 510 8246, anu.vihonen@neway.fi.

Tervetuloa mukaan!

NLP MASTER PRACTITIONER • 1.9.2017 – 14.1.2018 • HELSINKI

NLP-KOULUTUKSET KASVOTUSTEN JA VERKOSSA

Pia Koponen

LUPA MOKATA
Improvisointi arjessa

»Ensin se oli salaisuus, joka 
teki hyvistä näyttelijöistä 
loistavia. Sitten siitä 
tuli salaisuus, joka sai 
ihmiset toimi maan ilolla 
yhdessä ja nauramaan 
epä onnistumisilleen. 
Siitä tuli salaisuus, jonka 
rohkaisemana ihmiset 
vaihtoivat työpaikkaa, 
jättivät epätyydyttävät 
ihmissuhteensa ja lähtivät 

rinta kaarella kohti unelmiaan. Lopulta siitä tuli 
salaisuus, jota menestyvät yritykset hyödyntävät 
ympäri maailmaa.  
 Nyt se salaisuus on näissä kansissa.«

Erikoistarjous  
Mieli-lehden lukijoille!

Koodilla MOKA saat 30 % alennuksen, kun tilaat 
kirjan verkkokaupastamme kustantamo.sets.fi.

Huomioi, 
hyväksy ja 
heittäydy!
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“Suurimmat ilon hetkeni 
liittyvät työssä onnistumiseen. 
Se saattaa olla vaikkapa sitä, 
että löydän sopivan tavan 
kirjoittaa jokin asia, joka on 
pyörinyt mielessäni kauan tai 
iloa ryhmässä työskentelemi- 
sestä, silloin kun ryhmä 
oivaltaa jotain yhdessä ja teke-
misessä on huumoria ja naurua.”

Ylioppilaita ja NLP-osaajia!
 
Kesän 2017 alussa iloinen tusina akaalaisia nuoria juhlii elämää ylioppilaslakin ja NLP Practitioner -tutkintotodistuksen kanssa. 
Akaan lukio on jo useamman vuoden ajan tarjonnut mahdollisuuden suorittaa Practitioner-tutkinnon osana lukion opintoja.
 Tänä vuonna NLP-yhdistys saa onnitella 12 valmistunutta vuoden maksuttomalla yhdistysjäsenyydellä, MIELI-lehden vuosiker-
ralla ja NLP-kirjallisuudella.
 
Onnittelut valmistuneille!
 
Kevät 2017 Ylioppilaat ja NLP Practitioner  -tutkinnon suorittaneet
Akaan lukio

Miri Ahonen

Emilia Hakala

Antti Kylmälä

Jenni Laine

Peppi Lehtoniemi

Thao Mai

Tanja Mattila

Viivi Pajasmaa

Noora Pasi

Eerika Rautanen

Aleksi Routakangas

Elli Salkunen



NLP-yhdistyksen Helmiseminaarissa ihastuttaneen intuitiotutkija ja kirjailija Asta Raamin 
kirja ”Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä” päätyi toimittaja Terhi Mäkiniemen 

’ehdottomasti kevään aikana’ luettavien kirjojen listalle. Mäkiniemi kertoo, 
mitä kirjasta erityisesti jäi mieleen. 

Mielikirja

Ammenna intuitiosta
 
Asta Raami: Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. 
(S&S) 
 
Timanttinen tietokirja intuitiosta ja sen lukuisista käyttömah-
dollisuuksista. Älykäs intuitio koostuu kolmesta taidosta: 
kyvystä virittyä intuitioon, intuition lukutaidosta sekä kyvystä 
arvioida intuition luotettavuutta. Se on kykyä olla samanaikai-
sesti sekä avoin että erottelukykyinen. Intuitiosta saa apua 
päätöksenteossa, ongelmanratkaisussa ja sellaisen visioin-
nissa, mihin looginen ajattelu ei yllä. 

Työelämässä intuitio auttaa uudistumaan, olemaan vastaan-
ottavaisempi ja valmiimpi muuttuviin olosuhteisiin, tekemään 
monimutkaisia päätöksiä lyhyessä ajassa ja innovoimaan 
uutta. 

Kun päättelevä äly ei riitä, tarvitaan sen rajallisuuden ylittä-
vää ajattelua. Intuitio on avain täysin uudenlaiseen ja ar-
vokkaaseen tietoon. Intuition kehittämisessä keskeistä ovat 
erottelu- ja havaintokyvyn vahvistaminen. Intuition kuulee 
selkeimmin rennoin ja rauhallisin mielin. 

Intuitio ei toimi tietoisen päättelyn maailmassa, vaan 
moniulotteisemmassa tietotodellisuudessa. Sen avulla voi 
päästä pidemmälle kuin oman mielen rajat sallivat. Kirja 
sisältää selkeässä muodossa välittömästi omaan elämään 
sovellettavaa tietoa intuition kehittämisestä.  

Kirjan luki ja arvosteli 
Terhi Mäkiniemi 
toimittaja 
IANLP Coach, NLP Trainer 
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mediakortti 2017mieli
Vuonna 2017 MIELESSÄ rakennetaan, ymmärretään, kasvatetaan
ja kysytään hyviä kysymyksiä.
 
Osallistu lukemalla, kirjoittamalla, ehdottamalla ja ideoimalla juttuja ja markkinoimalla omia palveluja ja tuotteita 

Suomen luetuimmassa ja arvostetuimmassa NLP-julkaisussa. Huomio! Vuonna 2017 MIELI-lehti ilmestyy kesäkuussa, 

syyskuussa ja joulukuussa suurena kaksoisnumerona. Lehteä ja sen konseptia uudistetaan vuoden 2017 aikana.

Teemat seuraavissa numeroissa
2/2017 syyskuu: NLP ja ihmisyyden ymmärtäminen
Millaista on olla ihminen? Kun katsomme maailmaa ympärillämme, mikä kaikki on mahdollista meille, kun 

olemme ihmisiä? Mitä erityispiirteitä ihmisyydessä on? Mitä olemme oppineet ihmisyydestä NLP:n avulla?

Ilmestyminen: 8.9.-22.9.

Artikkelien aineistopäivä: pe 11.8.

Ilmoitusten aineistopäivä pe 25.8.

3-4/2017 joulukuu SUURI KAKSOISNUMERO
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.

Ilmestyminen: 18.-31.12.

Artikkelien aineistopäivä: ma 13.11.

Ilmoitusten aineistopäivä pe pe 1.12.

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.

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/



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 -koulutus,  Espoo 2017 (16 pv) 
“Jos emme löydä tyyneyttä itsestämme, sitä on turha etsiä muualta!“ 
Kenneth Pratt                                            
Aika: 2017-2018: 6.-8.10 (pe-su), 21.-22.10 (la-su),4.-5.11 (la-su), 25.-26.11(la-su), 16.-17.12 (la-su),  
13.-14.2.2017 ja 2.-4.2 (pe-su)                                                                                                                                                                                                             
Paikka: Peilikuja 7, Espoo.                                                                                                                                                                                    
Hinta: 1250 €  (+ 24 % alv)  (hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä)
 

Luovuus, herkkyys ja sydämen ääni, Espoo 2017 (1 pv)                                                                                                                                        
Luova päivä Lasilaaksossa. Päivä sisältää intuitiivista maalaamista, rentoutumista sekä mielen  
työskentelyä. Päivän vetävät luovuusasiantuntija ja kuvataiteilija Krista Launonen ja NLP-kouluttaja  
ja rentouden valmentaja Jaana Hautala. Sinulla voi olla, mutta ei tarvitse olla kokemusta maalaamisesta. 
Aika: 2.9.2017
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                                                                         
Hinta: 139 € 

NLP Master Practitioner – koulutus, Espoo 2018 (16 pv) 
“Ihminen ei löydä uusia valtameriä, ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistä”
Andre Gide                                                                          
Aika: 2018: 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)
 
 
 

                                                                                                                                  

Koulutuskalenteri 2017 - 2018  
 

Ilmoittaudu nyt koulutuksiin -  oppiminen lisää hyvinvointiasi. 
Katso lisää koulutuksista sivustolta www.nlpkoulutus.info. 

 
Toukokuu 
19.-21.5. ja 16.-18.6.2017  

Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, Vantaan aikuisopistossa pe-su klo 9-17, yht. 6 päivää, 
hinta 1080,- ennen 31.1.2017 ja sen jälkeen 1180 €, + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
26.-29.5.2017 NLP Practitioner IANLP 2017 Vantaan aikuisopistossa pe-ma  klo 9-16, 4 pv. Hinta 320 euroa + alv 0%.  

Täydennyskoulutus NLP practitioner-koulutuksen käyneille. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
Kesäkuu 
1.-4.6.2017  NLP Master IANLP 2017 Vantaan aikuisopistossa pe-ma klo 9-16, 4 pv. Hinta 320 euroa + alv 0%.   

Täydennyskoulutus NLP Master Practitioner-koulutuksen käyneille. Sitovat ilmoittautumiset  www.ilmonet.fi. 
 
Elokuu 
1.-29.8.2017 NLP-johdanto,  5 krt ti klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
 
17-20.8.2017, 22.-24.9.2017, 27.-29.10.2017, 24.-26.11.2017, 2.-4.3.2018, 27.-29.4.2018, to-su 14.-17.6.2018 

NLP Trainer IANLP 2017 – 2018 Vantaan aikuisopistossa, yhteensä 23 päivää, 138 tuntia (oppitunti = 60 min.) 
klo 9-16. Hinta 2450,- + alv 0% + työnohjausten hinta. Sitovat ilmoittautumiset 12.6.2017 mennessä www.ilmonet.fi. 
 

25.-27.8 ja 29.9.-1.10 
UUTUUS! NLP ja Terveys, 6 pv, Tuusulassa. Pe-su klo 9-16.30, hinta 635,- + alv 24% (787,40) sisältäen 
koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamiaiset, lounaat ja kahvit. Laskutus kahdessa erässä.  
Sitovat ilmoittautumiset 9.6.2017 mennessä marja-leena@savimaki.net. 

 
Syyskuu 

 

2.-3.9.2017, 7.-8.10.2017, 11.-12.11.2017, 9.-10.12.2017, 13.-14.1.2018, 10.-11.2.2018, 10.-11.3.2018, 7.-8.4.2018, 5.-6.5.2018. 
NLP Practitioner 2017-2018 Vantaan aikuisopistossa, la-su 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16. Hinta 990,- +alv 0%. 
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
8.-10.9.2017, 14.-15.10.2017, 18.-19.11.2017, 16.-17.12.2017, 20.-21.1.2018, 17.-18.2.2018, 17.-18.3.2018, 13.-15.4.2018  

NLP Master Practitioner 2017-2018 Vantaan aikuisopistossa, sisältää Sosiaalipanoraama-johdannon. 
HUOM! Eka ja vika jakso 3 pvää: pe-su, muut la-su,  18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16, hinta 990,- + alv 0%.  
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
15.-19.9.2017 Työhyvinvointimatka Provenceen. Tervetuloa! Jo viides matka täynnä kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikilla 

aisteilla, hinta 1995,- + palvelumaksu 12,- sis. alv 24%. Ilmoittaudu mukaan viim. 31.5.2017: 
matkat@pamplemousse.fi. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. 

 
Joulukuu 
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 aamaiaiset, lounaat ja kahvit. Laskutus kolmessa erässä.  
Sitovat ilmoittautumiset 27.10.2017 mennessä marja-leena@savimaki.net. 

 
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 

NLP tutuksi Suomen NLP-yhdistyksen ja yhteis- 
työkumppaneiden yhteisissä tutustumisilloissa
Ilmoittaudu mukaan toimintaan!

Suomen NLP-yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden edistää NLP:n tunnet- 
tuutta ja tuoda samalla esille omaa osaa-
mistaan kouluttajana ja valmentajana NLP-
tutustumisiltojen vetäjänä. Näitä kaikille 
avoimia ja maksuttomia tutustumisiltoja 
on mahdollista hakea vetämään ottamalla 
yhteyttä NLP-tutustumisiltojen ja NLP-
iltojen koordinaattoriin Ivi Maunuksela-
Maliseen nlpillat@nlpyhdistys.fi. Tutustu-
misiltoja järjestetään ympäri Suomen, 
ehdota rohkeasti paikkakuntaa, jossa 
voisit tutustumisillan pitää!

 NLP-tutustumisillan vetämistä varten 
saat halutessasi rakenne-ehdotuksen ja 
sisältömateriaalia NLP-yhdistykseltä. Tutu-
stumisilta saa olla myös sinun näköisesi, 
niin kuin NLP:kin aina mukautuu ihmisen
mukaiseksi, kunhan tutustumisilta sisältää 
tietyt peruselementit ja tietoa Suomen 
NLP-yhdistyksestä ja toiminnastamme. 
Suomen NLP-yhdistys vastaa yhteistyössä 
järjestetyn tutustumisillan tilakustannuk-
sista, jos maksutonta tilaa ei ole saatavilla. 
Vinkkejä ja budjetin tilavuokraan saat 
koordinaattori Ivi Maunuksela-Maliselta.

Huomioithan, että toimiaksemme mah-
dollisimman tasa-arvoisesti, on yhteis-
työssä järjestettäviä tutustumisiltoja mah-
dollista toteuttaa maksimissaan yksi/kevät 
ja yksi/ syksy/kouluttaja ja iltojen määrä 
kokonaisuudessaan on myös rajallinen. 

Toimi siis nopeasti, niin pääset mukaan: 
vuoden 2017 syksyn tutustumisiltoja
kalenteroidaan parhaillaan!
 
NLP tutuksi kaikille!



 
Minne se haluaa, sinne se matkaa

silloinkin kun et halua, se joskus matkaa jatkaa
Se kertoo mitä tehdä keholle

Se kääntää egoa ja sielua pienemmälle tai suuremmalle teholle
Se on kumppani, joka ei ole laina

Mieli on kanssasi aina.

 Mielekästä kesää!
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Tule mukaan tekemään MIELI-lehteä&blogia! 
MIELEN tekijäjoukkoon mahtuu NLP:stä ja 
toimitustyöstä kiinnostuneita uusia ihmisiä.

Sinulla ei tarvitse välttämättä olla journalistista kokemusta tai 
koulutusta, tärkeintä on, että sinulla on sanottavaa NLP:stä ja 
siihen liittyvistä aiheista tai halua sanoittaa valmiita juttuideoita 
ja -aiheita MIELEn lukijakuntaa kiinnostavalla ja ymmärrettävällä 
tavalla. Myös kokeneemmat toimittajat ja bloggarit sekä media- 
uransa ensiaskeleita jo ottaneet ovat tervetulleita mukaan teke-
mään Suomen suosituinta ja luetuinta NLP-lehteä. MIELI-lehti 
uudistuu vuonna 2017, joten pääset halutessasi mukaan 

vaikuttamaan myös lehtiuudistukseen.

 
Miten mukaan?
Esittele itsesi napakasti ja jos mahdollista, lähetä juttunäyte tai 
linkki blogiisi mieli@nlp-yhdistys.fi tai soita päätoimittaja Jonni 

Roos 040 830 7174.

Sinustako uusi MIELI-toimittaja?

KIRJOITTAJAKOULUTUSTA

sinulle MIELI-lehden&blogin uusi tai jo MIELEEN kirjoitta-
va toimittaja, avustaja ja kolumnisti.
 
MIELI-lehteä tehdään suurella sydämellä vapaaehtoisvoi-
min. Kiinnostavasisältöistä lehteä on motivoivaa tehdä. 
Kesällä/alkusyksystä 2017 järjestettävä kirjoittakoulutus on 
maksuton lehtemme ja blogimme toimittajille ja avusta-
jille. Koulutuksen vetää Mieli-lehden päätoimittaja Jonni 
Roos, jolla on pitkä kokemus toimittajan työstä radiossa, 
lehdissä ja televisiossa. Koulutuksen ajankohta sovitaan 
erikseen ryhmän kanssa ja saat valmennuksesta myös 
todistuksen. 

Kurssipäivät (klo 9-17)
27.-29.10.2017 perjantai-sunnuntai 3 pv
18.-19.11.2017 lauantai-sunnuntai  2 pv
16.-17.12.2017 lauantai-sunnuntai  2 pv
20.-21.1.2018 lauantai-sunnuntai  2 pv
17.-18.2.2018 lauantai-sunnuntai  2 pv
17.-18.3.2018 lauantai-sunnuntai  2 pv
20.-22.4.2018 perjantai-sunnuntai  3 pv

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

Tampereella
NLP Practitioner 
27.10.2017 - 22.4.2018, 16 pv

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

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  040- 741 8970
terhi@vedenkivi.fi, www.vedenkivi.fi
facebook.com/vedenkivi

Sinulla olevaa kokemusta ja tietoa 
olen ammentanut kaksin käsin. 
Kiitos ihanasta matkasta!

- Osallistujan palaute

Mieli
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Ammattilaisia | Seija Mauro

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, syyskuussa 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, yh-
distyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämistä konfernsseista 
ja seminaareista sekä esimerkiksi suosituista paikallisista NLP-illois-
ta.
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.
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ILMOITTAUDU SYKSYN NLP-ILTOIHIN 

Suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät 
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat. NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen 
NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaa-
maan NLP-taitojasi ja oppimaan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista 
NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. 

Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoi-
mia ja maksuttomia tilaisuuksia, joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti. 

Ilmoittaudu NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu 
määrä, joten mitä aiemmin ilmoittaudut, sitä varmemmin saat paikan. Huomioithan, että yhdistyk-
sen järjestämissä tapahtumissa on no-show maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdal-
lesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja vapautat paikkasi edelleen. 

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

Jos et ole vielä Suomen NLP-yhdityksen jäsen, olet tervetullut tutustumaan. 
Voit osallistua kertamaksulla (ilmoitetaan paikkakohtaisesti erikseen).

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)  Marika Raitaniemi: pori@nlpyhdistys.fi , 040 701 4578

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
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Suomen NLP-yhdistys ry tiedottaa

Suomen NLP-yhdistyksen hallitus 2017

Kiitos huikeasta Helmiseminaarista!

Vuoden 2017 vuosikokousta vietettiin hyvissä tunnelmissa ja huikealla osallistujamäärällä Helsingin 
Korjaamolla. Kokousta edelsi intuitiotutkija ja kirjailija Asta Raamin sekä käyttäytymistieteilijä ja tietokirjailija 
Joni Martikaisen tähdittämä Helmiseminaari-tapahtuma. Yhdistyksen vuosikokouksen valitseman uuden 
hallituksen yhteystiedot löydät www.nlpyhdistys.fi. 

Hallituksen jäsenet tavoitat varmimmin vastuualueittain seuraavista sähköposteista:

Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi 
Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi 
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi 
Talousvastaava: talous@nlpyhdistys.fi

Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.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

Törmänen Tarja (Helsinki) 
puheenjohtaja 
viestintävalmentaja, NLP Trainer, NLP Coach, yrittäjä 
040 544 5550, pj@nlpyhdistys.fi, sparklinglish@gmail.com

Asunmaa Juha (Espoo) 
varapuheenjohtaja 
NLP Trainer, Certified Business Coach, DI 
040 523 5940, varapj@nlpyhdistys.fi, jasunmaa@gmail.com

Andersen Peter (Vantaa) 
tapahtumat, konferenssit 
yrittäjä, työhyvinvointikonsultti, työnohjaaja, NLP associate Trainer 
040 334 1699, tapahtumat@nlpyhdistys.fi, peter.andersen@nojaamo.fi

Jäntti Marja-Liisa (Maspe) (Turenki) 
NLP Master Pracititioner, yrittäjä, agronomi 
050 911 7720, marja-liisa.jantti@turenginasema.fi

Masalin Tuula (Hämeenlinna) 
NLP-koulutuskalenteri ja -tapahtumakalenteri 
NLP-kouluttaja, työnohjaaja, NLP Trainer, Certified Business Coach 
050 560 4614, ilmoitukset@nlpyhdistys.fi, tuula.masalin@feelorange.fi

Maunuksela-Malinen Päivi (Ivi) (Espoo) 
koordinaattori, NLP Illat ja NLP-tutustumisillat 
NLP Associate Trainer, KTM 
nlpillat@nlpyhdistys.fi, ivi.maunuksela@gmail.com

Nybacka Hanna-Mari (Helsinki) 
jäsenasiat 
NLP Practitioner, sosiaalityöntekijä 
jasenasiat@nlpyhdistys.fi, hannamari.nybacka@gmail.com

Pihlgren-Ijäs Lotta (Espoo) 
hallituksen sihteeri 
NLP Practitioner, markkinointiviestinnän osaaja 
040 503 8846, lotta.pihlgrenijas@gmail.com

Svahnström Tiina (Vantaa) 
talous 
NLP Master, asiakasvastaava, BBA-tradenomi, nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaaja 
040 536 1061, talous@nlpyhdistys.fi, tiina.svahnstrom@gmail.com

Varajäsenet (2)

Könönen Reija (Helsinki) 
NLP Trainer, työnohjaaja, MBLC- ja CBLC-ohjaaja 
050 560 4614, reija.kononen@gmail.com

Roos Jonni (Hämeenlinna) 
päätoimittaja, MIELI-lehti 
FM, taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja, kouluttaja 
NLP Trainer, Transforming Communication Instructor 
040 715 3340, mieli@nlpyhdistys.fi  jonniroosfinland@gmail.com

teema | tarja törmänen

porina |  Jos on mahdollista piirustaa/napata 
jostain sellainen ympyrä/pylpyrä, jonka jakaa 
kolmeen osaan, jossa teksti MIELI, KIELI, 
KEHO (jokaisella lohkolla siis oma nimensä), 
niin ihka huippua. Sopisi tähän kuvitukseksi.) 

Yksi NLP:n hienouksista on mielestäni se, 
että sitä löytyy valmiina meidän jokaisen 
mielestä. NLP:n menetelmät ja työkalut 
perustuvat siihen, että mm. mallitamme, 
puramme osiin, sanoitamme uudelleen 
tai toisin, kehitämme ja koostamme uu-
denlaisiksi kokonaisuuksiksi asioita, joita 
osaamme tai emme osaa. Jotta voimme 
osata paremmin, osata uutta, purkaa sitä, 
mitä emme osaa. 
 

Elinikäistä oppimista parhaimmillaan. 
Kun NLP-juttu jatkuu uuden ihmisen 
kanssa hieman pidemmälle, piirustan usein 
ympyrän, jonka jaan kolmeen saman-
kokoiseen lohkoon: mieli, kieli ja keho. 

Kokeillaanko 
NLP:tä? 

“Jokainen meistä 
soveltaa NLP:tä 

omalla tavallaan 
elämässään jo nyt. 
Sillä sinussa ja si-
nulla on jo NLP.“

Mitä se NLP oikein on, minulta kysytään usein. 
 
Usein vastaan kysymällä: “Kokeillaanko?”
 
Kokeillen kun on mielestäni helpointa käsittää 
ja konkretisoida. Se on minulle mieluisin 
tapa kertoa NLP:stä. 
 
Sanoillakin se toki onnistuu. 
NLP tekee tietoiseksi. Tietoisuus 
tekee vastuulliseksi. Vastuullisuus 
tekee vuorovaikutteiseksi. 
Vuorovaikutteisuus tekee 
ihmisyyttä ymmärtäväksi. 

Parempi ymmärrys tekee 
paremmaksi ihmiseksi. 
 
Esimerkiksi.

Kolmen ihmisyyden osan elementtiä, joilla 
viestimme toisillemme ja itsellemme. Ja 
jotka kaikki kolme vaikuttavat toisiinsa. 
Kun muutamme jotain mielessämme, 
muuttuu jotain myös kielessä, jota puhum-
me (itsellemme ja muille) ja kehossamme 
(joka kertoo paljon ajatuksistamme itsel-
lemme ja muille). Kun muutamme jotain 
kielessämme, muuttuu jotain mielessämme 
sekä kehossamme ja kun muutamme jo-
tain kehossamme, muttuu jotain kieles-
sämme ja mielessämme. 

 Minulle NLP on tehokasta ja samalla 
oman ekologian huomioonottavaa vuoro-
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista 
– koska NLP:ssä mukana kehityksessä ja 

muutoksesssa kulkevat aina mukana edellä 
mainitut kolme elementtiä.
 
Muun muassa näiden ominaisuuksien an-
siosta NLP on minulle merkityksellistä. 
Miten sinulle? 

 
Kirjoittaja Tarja Törmänen on Suomen 
NLP-yhdistyksen uusi puheenjohtaja, 
NLP Trainer ja viestintävalmentaja. 
Kuva: Tanja Lupari



Millaiseen Suomen NLP-yhdistykseen haluat kuulua ja miten toimimme
parhaiten sinun - jäsentemme - hyväksi? Seuraa sähköpostiasi ja vastaa
Suomen NLP-yhdistyksen jäsenkyselyyn. Vastauksesi on meille tärkeä, 
kun siinä on mukana sydäntä ja järkeä -  autat meitä kehittämään
toimintaamme kaikille parhaalla tavalla. 

NLP:tä kesääsi!


