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Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén:

Palata sinne missä on

Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén kirjoit-
tavat NLP:stä kokemus- ja taitoperinteenä. 
NLP toimii paljolti kielen ulkopuolisissa reki-
stereissä, ja siksi se on niin omanlaisensa.

Seija Mauro: 

Silmien avaaja

Seija Mauro vaikuttui tavatessaan uutuus-
kirjailija Rafael Donnerin, joka on elämänsä
aikana kokenut ulkopuolisuutta monella eri 
tavalla.

 

Tunteet: Usemmassakin tämän numeron jutussa 
on asiaa tunteista. Anu Laitinen pohtii mm. tun-
teiden sanoittamista. Ivi Maunuksela-Malinen 
puolestaan opastaa stressi-huoli-tunne-
navigoinnissa.
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Juuri eräänä päivänä olin NLP-yhdistyksen 
tapaamisessa, jossa joukko NLP-kouluttajia 
puhui vapaamuotoisesti tekemisistään. Eräs 
heistä kertoi olevansa menossa koulutta-
maan niin, että sisältö on NLP:tä, vaikka 
sitä ei siinä tilaisuudessa saisikaan kutsua 
NLP:ksi. Ja toinen kertoi, miten innostunut 
hän oli positiivisesta psykologiasta, koska 
siinä oli niin paljon samaa kuin NLP:ssä, 
vaikka sitä käytetäänkin eri paikoissa ja 
hieman eri tavoilla. Tapaaminen oli kirja-
kaupassa, jonka kirjat saattavat kiinnostaa 
NLP-ihmisiä, vaikkeivat ne NLP:tä käsitte-
lisikään. Monet NLP-yhdistyksen jäsenistä 
tuntevat kiinnostusta esimerkiksi ratkaisu-
keskeisyyteen, kognitiiviseen psykologiaan 
tai erilaisiin hypnoosin suuntauksiin ja 
meditaatioperinteisiin, joista länsimainen 
mindfulness on yksi muoto.

NLP liittyy läheisesti ihmisenä olemisen 
kokemuksellisuuteen. Se on jotakin, mikä 
on koettua ja elettyä – kokemusta, joka on 
pitkälti aistihavaintoihin ja tuntemuksiin ja 
mielikuviin pohjautuvaa, ja siksi vaikeasti 
mitattavaa. Se on kaikkia ihmisiä yhdistävä 
kokemuksen taso, ja siksi monet asiat tun-
tuvat liittyvän NLP:hen.

Saksalaista pappisperheen poikaa, Alexan-
der Gottlieb Baumgartenia en muista 
nähneeni mainitun NLP-yhteydessä, mutta 
hänetkin voi ehkä ajatella jonkinlaiseksi 
NLP:n esi-isäksi tai edeltäjäksi. 1700-luvun 
alkupuolella hän kiinnostui filosofiasta ja 

runoudesta opiskellessaan sen ajan saksalai-
sissa yliopistoissa. Baumgarten oli henkilö, 
joka toi filosofiaan käsitteen ”esteettinen”. 
Esteettisyydestä oli puhuttu jo antiikin 
Kreikassa, mutta siellä sillä tarkoitettiin yk-
sinkertaisesti aistihavaintohin liittyviä tun-
temuksia. Baumgartenin kirjoitusten myötä 
esteettisyys alettiin ymmärtää tietämisen 
tapana: se oli aistihavaintoihin perustuvaa 
arviointikykyä erotuksena järkeen perustu-
valle arviointikyvylle. 

Nykyisin puhumme arkikielessä estetii-
kasta, kun viittaamme kauneuteen, mutta 
estetiikka on paljon enemmän kuin kau-
neuden tutkimista ja ajattelemista. Se on 
aistikokemuksiin perustuvaa tietämistä, 
joka täydentää sitä tietoa, jota voimme saa-
da järkeämme käyttäen. Osa esteetikoista 
tutkii näitä tietämisen tapoja työelämän 
kontekstissa, ja heidän alaansa kutsutaan 
organisaatioestetiikaksi. Kuulostaako tutul-
ta? Kuulostaako NLP:ltä? 

Niin minustakin. Silti NLP on oma suun-
tauksensa, jolla on omat käsitteensä ja 
omat työtapansa. Tai kuten Veli-Matti Toi-
vonen ja Totte Vadén tässä lehdessä kirjoit-
tavat: se on kokemus- ja taitoperinne.

Baumgartenissa on hauskaa sekin, että hän 
oli NLP-ihmisten tavoin kiinnostunut myös 
siitä, miten kieli luo kokemuksia: estetiikan 
avulla hän pyrki ymmärtämään ja arvot-
tamaan runouden tuottamia kokemuksia. 

Kieli ei ainoastaan heijasta ja kuvaa to-
dellisuutta, vaan myös luo sitä. Runouden 
kohdalla tämä onkin helppo huomata, kun 
runot kielellisten muotojensa avulla suo-
raan synnyttävät kuulijoissa kokemuksia. 
Mutta arkinenkin puhe luo todellisuutta, ja 
sitä on paljon vaikeampi havaita, kun luu-
lemme kielen vain viittaavan ulkopuolisessa 
todellisuudessa jo oleviin asioihin.

Kuten Totte Vadén toisaalla kirjoittaa,  
”kokemus ja kieli ovat yhtä, niinkuin meri 
ja mainingit.” (Totte Vadén: Luontomme 
ja kieli, s. 95, teoksessa: Ekopsykologia 
ja perinnetieto, toim. Irja Heiskanen ja 
Kaarina Kailo). Hän kirjoittaa siitä, miten 
kielen rakenne (sen tekemä jako subjektei-
hin ja objekteihin) pitää mm. yllä käsitystä 
siitä, että maailma jakautuu sisäiseen ja 
ulkoiseen, tavalla joka helposti korostaa 
ihmisten erillisyyttä luonnosta, maailmasta 
ja toisistaan, ja miten kuitenkin alkupe-
räiskulttuureille ja suullisille perinteille 
on ominaista sellainen kielen käyttö, joka 
korostaa ainutkertaisuutta, yhteyttä ja maa-
ilmassa olemista tavalla, jossa ihminen on 
osa maailmaa. Ja että tällaiset kokemukset 
ovat myös eheyttäviä ja psykoterapiassa 
suorastaan toivottuja. Kuulostaako tämä-
kin tutulta?

Aivan.

Jonni Roos

Kuulostaako tutulta?
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Elämä on 
kuolemista – 
rakasta ja 
ole läsnä

NLP Trainer ja Coach Anu Vihonen kävi Kallion kirkossa 
kuulemassa Tommy Hellsteniä ja Tommi Kaleniusta. 
Kasvotusten-tapahtumassa oltiin kasvotusten eniten 
itsen ja omien ajatusten kanssa. Hyvä niin. Vasta kun on 
aidosti ja aitona läsnä ensin itselleen, on mahdollisuus 
tulla nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja rakastetuksi. 
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”...emme koskaan 
saa tarpeeksi sitä, 
mitä emme tarvitse.  
Ihmisen tulee 
kuolla mahdolli-
simman paljon, 
kun hän vielä 
elää.”

ANU VIHONEN 

on NLP-kouluttaja, NLP Trainer, 
ikuinen NLP-opiskelija ja  
-ihmettelijä. Erityisesti häntä 
kiehtoo se, kuinka NLP-ajattelu 
jatkuvasti rikastuu muuttuvan 
maailman myötä. Anun tausta 
on IT-alalta, jossa hän on työs-
kennellyt mm. hankintaosaston 
esimiehenä. Päätoimisena 
yrittäjänä hän on toiminut 
vuodesta 2002 lähtien.  
www.neway.fi 

Osallistuin Helsingin Kallion kirkossa ta-
pahtumaan nimeltä Kasvotusten – Tommy 
Hellsten & Tommi Kalenius. Vuoronpe-
rään Tommy ja Tommi vaikuttivat meihin 
kuuntelijoihin niin puhumalla kuin musi-
soiden. Kiehtovaa. Ilmassa oli käsinkoske-
teltava yhteisöllisyys, joka välittyi kirkossa 
olevien ihmisten kesken. 

Juuri nyt selailen muistiinpanojani. Kaikki 
Hellstenin ajatukset hyväksyen ja niistä 
innostuneena kirjoitan auki kuulemiani 
viisauksia.

Tommy Hellsten korosti jokaisen ihmisen 
olevan ainutkertainen ja ainutlaatuinen. 
Jotta voi aidosti kohdata toisen ihmisen, 
on luovuttava kaikesta osaamisesta ja 
tiedosta. Tarvitsee vain olla läsnä. Kun on 
läsnä, ei tarvitse osoittautua miksikään. 
Ensisijainen tehtävämme on kohdata ja 
kuunnella - ja on uskallettava olla tyhjä. 

Jokainen ihminen on täysin samanlainen. 
Ihmisyyden kivijalassa on syvä nähdyksi, 
kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. 
Synnymme jälleen omaksi itseksemme, 
kun tulemme nähdyksi. Samanaikaisesti 
pelkäämme, että joku näkee meidät. Miksi 
ihmeessä? 

Sisällämme asuu vanhoja haavoja hylkää-
misestä. Kun joku pääsee lähelle, saattaa 
syntyä kokemus siitä, että kohta minut 
taas hylätään. On otettava nähdyksi tule-
misen riski, jos haluaa läheisyyttä. Olem-
me täydellisiä sellaisina kuin olemme, omi-
ne haavoinemme.

Jos jatkuvasti haluamme vaikkapa valtaa, 
statusta, seksiä tai alkoholia, emme pää-
se perille. Tämä johtuu siitä, että emme 
koskaan saa tarpeeksi sitä, mitä emme tar-
vitse. Ja kaipuu johonkin syvempään jää 
tiedostamattomaan mieleemme.

Ei kannata vastustaa eteen tulevia vas-
toinkäymisiä, vaan parempi on hyväksyä 

”Jotta voi aidosti  
kohdata toisen 

ihmisen, on 
luovuttava 
kaikesta 

osaamisesta ja 
tiedosta.”

kaikki tapahtumat. Jokaisella vaikeudella 
on rakkaudellinen intentio, sillä ne kaikki 
opettavat meille jotain. Jos emme kuuntele 
nöyrästi vastoinkäymisten meille välittä-
miä viestejä, tulee vaikeuksia lisää. Kun 
emme vastusta vaikeuksiamme, oivallam-
me mitä ne meille opettavat.

Ihmisen tulee kuolla mahdollisimman pal-
jon, kun hän vielä elää. Kuolemisella Tom-
my tarkoittaa sitä, ettemme pakota asioita 
tapahtumaan oman mielemme mukaisesti. 
Kun kuolee eläessään, astuu tilalle kaiken 
hyväksyminen: olla läsnä tässä ja nyt. 

Rakkaus antaa kyvyn olla läsnä. Kun kii-
tämme, saamme olla läsnä. Kun koko ajan 
ajattelemme, että kaikki on hyvin, meillä 
on juuri oikeat vaikeudet kunakin hetkenä.

Mikä ilta Kallion kirkossa olikaan, olen 
kovin kiitollinen kaikesta kokemastani. It-
kin kirkonpenkissä ainakin puolet illasta,
sillä niin kovin monesta kohtaa löysin it-
seni.  

Anu Vihonen
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Tunteiden 
TULKKINA

Ilman tunteitamme olisimme vain tyhjiä kuoria, suorittavia 
robotteja, sanoo Door2Emotion tunnepelin kehittänyt Anu Laitinen. 

IIhmiselle on annettu kyky sanoittaa tunteita – ja samalla helposti käy 
niin, että tulkitsemme toistemme tunteita omalta kartaltamme käsin. 

Mitä siitä seuraa ja miten tunteiden sanoittamisessa ja 
tulkitsemisessa voi kehittyä?

Olemme kaikki ainutkertaisia tunte-
via olentoja
Kaikilla meillä on tunteet ja kaikki koem-
me ne omalla ainutlaatuisella tavallamme. 
Ilman tunteitamme olisimme vain tyhjiä 
kuoria, suorittavia robotteja. Nykytietä-
myksen mukaan kaikki elolliset tuntevat. 
Ihminen eroaa muista elollisista kyvylläm-
me myös sanoittaa tunteitamme. 

Eläinten tunnekommunikaatio on hyvin 
fyysistä ja lajille ominaista, jonka avulla 
lajitoverit pystyvät tulkitsemaan toistensa 
käyttäytymistä. Ihminen tulkitsee eläimen 
tunnereaktioita omasta näkökulmastaan 

ja tutkittujen havaintojen pohjalta, kuiten-
kaan koskaan tietämättä täysin mitä eläin 
todella tuntee.

Tunteiden sanoittaminen 

Ihmislajille on siis suotu myös kyky sanoit-
taa tunteitaan. Olen itse monesti törmän-
nyt siihen, että mielellämme alamme tulki-
ta toistemme tunteita omalta kartaltamme, 
omien henkilökohtaisten kokemustemme 
ja uskomustemme pohjalta. Ikäänkuin 
”tiedämme” mitä toinen tuntee, vaikka 
hän ei sanottaisi sitä millään lailla. 

”Uskon, että tunteiden käsittelyllä on 

yhteys myös fyysiseen terveyteemme.”

”Emme aina itsekään 
ymmärrä tunteitamme, 
mistä ne tulevat ja mitä 
varten.”

Kuva: Katja Töyrylä
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Virhetulkinnan vaara on valtavan suuri, 
koska tunteemme ovat subjektiivisia, omiin 
kokemuksiimme ja havaintoihimme perus-
tuvia, jotka rakentuvat ja muokkautuvat 
monimutkaisen havaintomekanismimme 
välityksellä kehossamme ja mielessämme. 

Kun tunnemme toisen puolesta

Miten helposti vanhempana, puolisona tai 
ystävänä reagoi toisen tunteeseen ”mä niin 
tiedän, miltä susta tuntuu” tai vähemmän 
empaattisesti ehkä vähättelevästi tai jopa 
torjuvasti ”Ei toi nyt niin iso juttu ole...”
Lapsi esimerkiksi voi sanoa jonkun asian 
olevan vaikeaa ja itse torjumme asian vas-
taamalla, että helppoahan se on, alapas 
nyt tehdä. Taustalla ei välttämättä olekaan 
itse tekeminen, vaan joku siihen liittyvä 
kokemus tai tunne, joka jää sanoittamatta 
ja näin myös tunnistamatta.

Tilanne voi kärjistyä, kun lapsi kokee 
tulleensa mitätöidyksi tai torjutuksi tunne-
tasolla. Kapinointi tai uhma saattaa alkaa 
ja vanhempi saattaa kokea lapsen ”ylirea-
goivan” mielestään mitättömään asiaan 
ja hän puolestaan alkaa reagoida omalla 
tavallaan, riippuen omista käyttäytymis-
malleistaan tai tunnereaktioistaan.

Episodin laukaiseva tekijä kaiken taustalla 
todennäköisesti on tunne (esim. väsymys, 
ärtymys, jne.), joka lapselta jäi ilmaise-
matta joko puutteellisen sanoittamisen tai 
tunnistamisen vuoksi sekä aikuisen oman 
tulkinnan takia. 

”Tunnetaidot opitaan jo lapsena.”

”Tunnemme jokainen hetki jotain.”

Jos vastaavaa tunteen mitätöintiä tapahtuu 
aikuisten (tapahtuu myös lapsilla) välisessä 
vuorovaikutuksessa, toinen todennäköi-
sesti sulkeutuu itseensä ja vetäytyy vuoro-
vaikutuksesta. Siinä vaiheessa mitätöivä 
osapuoli saattaa kokea tulleensa hylätyksi, 
kun vuorovaikutus loppuu ja konflikti on 
valmis.

Tunnetaidot opitaan jo lapsena

Suhtautumisemme tunteisiimme on monen 
asian summa. Jo hyvin varhain lapsena 
alamme tiedostaa sekä omia että toistemme 
tunteita ja tuntemuksia. Ympäristömme 
palaute opettaa meitä, kuinka ja miten on 
”sopivaa” tuntea. Jopa niin, että saatamme 
kokea ettei meitä tai tunteitamme ymmär-
retä. Tai ettemme ”saa” tuntea kaikkia tun-
teitamme. Jotkut tunteet ovat ”kiellettyjä”, 
vahingollisia tai ne pitää piilottaa.

Emme aina itsekään ymmärrä tunteitam-
me, mistä ne tulevat ja mitä varten. Ja mi-
tä nk.”negatiiviselle” tunteelle pitää tehdä 
vai voiko sille ylipäätään tehdä mitään? 
Miten selviän kaikkien näiden tunteitteni 
myllerryksessä? Miten läheiseni kokevat 
tunteitteni vuoroveden? Miten he voivat 
tukea tai ymmärtää minua? Tai toisaalta, 
miksi mikään ei tunnu miltään?

Kätketyt tunteet

Tunteiden näyttäminen ja kokeminen on 
sidoksissa omaan perheeseen ja sukuun, 
mm. siihen kuinka avoimesti tunteita on 

saanut tuoda esiin. Voi olla, että suru on 
ollut kiellettyä tai merkki heikkoudesta, se 
on pitänyt pitää sisällään ja peittää jollain 
muulla tunteella esim. vihalla tai välinpitä-
mättömyydellä. Myös ilon tai rakkauden 
tunteita on saatettu pitää ”joutavina” tur-
huuksina. Oma historiamme identiteettita-
solla, mutta myös kansallisesti määrittelee 
oman mallimme käsitellä tai olla käsittele-
mättä tunteitamme.

Tunnemme jokainen hetki jotain

Joku saattaa kokea ”tunteilun” täysin 
turhaksi ajanhukaksi, kuitenkin niin, että 
hänkin tuntee joka hetki jotain, vaikkei 
sitä tiedostaisikaan. Pahan olon möykky 
työnnetään usein sivuun ja kuitataan vi-
tutukseksi, joka jossain vaiheessa saattaa 
kasvaa ylisepääsemättömän suureksi ehkä 
ihan fyysisestikin puhkeavaksi sairaudeksi. 
Koska ihminen on psykofyysinen koko-
naisuus, uskon, että tunteiden käsittelyllä 
on yhteys myös fyysiseen terveyteemme. 
Uskallan väittää, että omien tunteiden 
tunnistaminen ja niiden käsittelemään 
oppiminen on avain tasapainoisempaan ja 
onnellisempaan elämään.

Anu Laitinen

”Suhtautumisemme tunteisiimme 
on monen asian summa.”



Kuva:
Anu Laitinen
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Ilmapuntarista tunnemyrskyihin
Olin itse pohtinut tunteita ja niiden 
olemassaoloa jo hyvin nuoresta. Noin 
kaksitoistavuotiaaksi olin erittäin tyyty-
väinen ja iloinen lapsi kuitenkin niin, että 
olin myös äärettömän herkkä aistimaan 
tunneilmapiirin ympärilläni ja siinä tapah-
tuvat muutokset. Olin myös hyvin ”kiltti” 
ja osasin käyttäytyä omasta mielestäni (ja 
ilmeisesti myös muiden mielestä) useim-
miten tilanteiden vaatimalla tavalla. Ja 
sitten tuli murrosikä...

Aivot remontissa
Aivomme kehittyvät 25 ikävuoteen men-
nessä ”kypsiksi”. Murrosiän kynnyksellä 
aivot menevät ”tilttiin” ja aivopuoliskot 
kommunikoivat keskenään kuin pätkivä 
netti ja alkavat kehittyä rytinällä omissa 
oloissaan. Jokaisella aivot siis kehittyvät 
erilaisiksi ja ainutlaatuisiksi.

Tunnemyrskyt seuraavat toinen toistaan 
ja mieli seilaa ylös alas. Kaikilla on oman-
laisensa aallokko, toisilla rajumpi ja toisilla 
tyynempi. Omat kokemuksemme ja mal-
limme elämästä luovat omaa tunnemaa-
ilmaamme. Jokaiselle siis ainutlaatuisen.

Sanojen merkityksestä
Voiko siis kukaan toinen koskaan ym-
märtää, miltä sinusta tuntuu, ellet myös 
sanoita tunnettasi? Toisaalta sanoilla on 
myös erilaisia merkityksiä eri ihmisille, 
joten loppujen lopuksi pystymme vain 
näyttämään suuntaa tunteisiimme toisil-
lemme. Kun hyväksymme erilaiset tavat 
tuntea ja sen, että jokaisen oma koke-
mus on hänelle aito ja oikea, pääsemme 
parempaan vuorovaikutukseen.

Kielellä on myös toinen ulottuvuus, 
äidinkielemme. Yleensä, ei aina, äidin-
kielemme on tunnekielemme, sillä se 
on varhaisimpia välineitä, jolla luomme 

ANU ”NUNU” LAITINEN 

Next Generation 
NLP associate Trainer,
Social Panorama Consultant,
Tunne-ja muutosvalmentaja, 
kouluttaja Mielikuvamatkaaja Oy

tunneyhteyden meille eloonjäämisen 
kannalta tärkeimpiin ihmisiin. Äidinkielel-
tään kaksikieliset voivat käyttää sujuvasti 
molempia kieliä, mutta usein myös heillä 
jompi kumpi saa osakseen tunteiden sa-
noittamisen helpommin. Perheissä, joissa 
yhteinen kieli ei ole kenenkään äidinkieli, 
saattaa olla haasteita tunnekokemusten 
sanoittamisessa. 

Intuitiolla eteenpäin
Näiden ajatusten pohjalta alkoi päässäni 
kehittyä kysymyksiä. Miten itse oppisin 
tunnistamaan paremmin tunteitani? 
Mihin ne liittyvät elämässäni? Miksi ne 
ylipäätään putkahtelevat ja ”hämmentä-
vät” elämääni? Pitääkö jokaisen tunteen 
perässä juosta vai mistä tässä kaikessa on 
oikein kyse?

NLP:n myötä ymmärsin paljon siitä, kuin-
ka eri tavoin ja toisaalta samoin hahmo-
tamme elämää ja ”todellisuutta” eli maa-
ilmaa ympärillämme. Ymmärsin, miten 
sanat merkitsevät meille eri asioita, miten 
oma näkökulma voikin olla muutettavis-
sa, miten mieli ja keho toimivat yhdessä. 
Itsestäänselvyyksiä nyt ja ehkä silloinkin, 
mutta niiden nostaminen tietoiseen mie-
leen sai aikaan prosessin minussa.

Suhteessa tunteisiin
Aloin tosissani pohtia omaa suhdettani 
tunteisiin. Miten voisin käyttää NLP:n 
keinoja niiden tunnistamisessa ja mitä 
siitä hyötyisin. Yhtäkkiä huomasin kehit-
televäni päässäni metodia, jossa tunnetta 
käsiteltäisiin ikäänkuin ”olentona”, jonka 
voisin kuvitella ja jonka kanssa keskustel-
la ja kysyä, mitä se on tullut kertomaan 
minulle?

Huomasin, että neutraalissa tunnetilassa 
assosioituessani johonkin menneeseen 
tunnetilaan, pystyin käsittelemään vaikei-

Näin syntyi tunnepeli Door2Emotions

takin tunnekokemuksia ilman, että ”rusennuin” niiden alle. 
Ja kykenin saamaan sillä hetkellä esiin viestin, hyvän tarkoituk-
sen tunnekokemuksen taustalla. Viestin vastaanotettuani saatoin 
päästää irti tunteesta ja kokea helpotusta. 

Elimistön tasapainotusta
Edellä kerrottu tapahtui nk. ”negatiivisten” tunteiden kohdalla. Ja 
koska tiesin negatiivisten tunteiden saavan aikaan elimistössäm-
me stressihormoni kortisolin erittymisen, joka on syypää monen 
vakavan sairauden syntyyn, jäin pohtimaan, miten saisin stressita-
son laskettua tietoisesti alas.

Heureka! Itsestäänselvänä vastalääkkeenä tietysti toimisi positii-
visten tunteiden (rakkaus, kiitollisuus) synnyttämä reaktio, joka 
nostaa endorfiinitasoamme sekä saa aikaan oksitosiinin eli ”rak-
kaushormoonin” erittymisen. Jokaisen tunteen jälkeen otetaan 
ikäänkuin ”oksitosiinipiikki”, jolla saadaan tasapainotettua elimistö 
plussan puolelle.

Mielessäni hahmottui intuitiivisesti rakenne, jossa nämä asiat 
nivoutuivat yhteen. Halusin tuoda avun ja jakaa sen kaikille, 
mutta miten tämän saisi mahdollisimman helppoon muotoon, 
joka sopisi myös lapsille ja innostaisi myös aikuisia? Olen aina 
tykännyt pelata lauta- ja korttipelejä ja niinpä metodini alkoi hah-
mottua peliksi. Ensin lautapeliksi, mutta myöhemmin korttipeliksi. 
Kortit on myös helpompi kuljettaa mukana ja niiden kanssa voi 
varioida eri tapoja.

Tunnepeli, joka alkaa puhtaalta pöydältä
Jokaisella on oikeus omiin tunteisiin – Door2Emotions – 
tunnepeli on kehitetty avuksi tunteiden tunnistamisessa, 
sanoittamisessa ja käsittelyssä. 

Tunnepelejä ja -kortteja on maailmassa jo runsaasti. Miksi tein 
yhdet lisää ja mikä on Door2Emotions -pelissä erilaista? 
Korteissa ei ole kuvia eikä värejä – jotkut saattavat tulkita, että 
niistä ”puuttuu” kuvat ja värit. Pelissä tärkeintä on, että jokaisen 
tunnekokemus on oma, ainutlaatuinen, kukaan eikä mikään ei 
anna minkäänlaisia vihjeitä mihinkään suuntaan, miten tai mitä 
pitäisi tuntea/kokea. Kukaan muu ei yksinkertaisesti voi tietää, 
paitsi sinä itse. Peliä pelataan vastaamalla kysymyksiin: kuvai- 
lemalla omia ainutlaatuisia ja ainutkertaisia tunnekokemuksia. 
Kysyjä ei kommentoi tai ohjaile, ainoastaan kysyy, kaiuttaa vas-
taajan käyttämillä sanoilla ja samauttaa fyysisesti. 

Tehokasta!
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mieli | terhi vedenkivi

Valtuudet 
viisaudelle

Terhi Vedenkivi 
johdattaa Mieli-lehden 
lukijan ikiaikaisen 
viisauden äärelle, taival 
ja etappi kerrallaan. 
Puolimatkan krouvissa 
voi olla viisasta pysähtyä 
ja oivaltaa. Tiesitkö, että 
olet oikeutettu 
viisauteen?
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mieli | terhi vedenkivi

Huolehtivien äitien rakkaus painaa

kirvelevän polttomerkin,

vaa’an neula alkaa mitata syyllisyyttä.

Sukujen salaisuudet kierähtävät nopeasti ylitsemme

ja asettuvat pieniin hymykuoppiin kuin siemenet,

jotka itävät ja kasvavat ristikukkaisten heimoon.

Pohjimmaisena suru, aivan oma,

joka ei heti suostu parannettavaksi.

Nila on ahtain paikka, puun ja kuoren välistä

voima virtaa kaikkiin syihin.

Mykkä anteeksianto äideille,

jotka tekivät enemmän  kuin pyydettiin.

Terhi Vedenkivi
Parhaat paratiisit, 2013

NLP tarjoaa työkaluja syvään alitajui-
seen viisauteen, jota tietoisella tasolla ei 
helposti löydä. Usein näitä voimavaroja 
tarvitaan juuri silloin eniten, kun on vä-
hiten energiaa etsiä niitä. Suvuissa kulkee 
monenlaista perintöä. Monet meistä ovat 
herkistyneet syystäkin vaillejäämisiin ja 
sodan traumat siirtyvät vieläkin tunneluk-
koina eteenpäin. Tämä harjoitus virittää 
siihen viisauteen, joka on voinut jäädä nä-
kemättä ja käyttämättä. Nyt on aika ottaa 
koko potti käyttöön.

Jokaista syntymää varten on varattu yksi 
kuolema. Niiden väliin mahtuu koko-
nainen elämä, joka on aina niin ihanasti 
kesken. Taival kerrallaan on hyvä kulkea 
ja löytää majatalo ennen suurempaa väsy-
mistä. Puolimatkan krouveissa elävät iki-
aikaiset tarinat ja kollektiivinen viisaus.
 

Mihin toivot muutosta

Ajattele hetki asiaa, johon et ole tyytyväi-
nen. Ehkä jo tiedätkin tavoitteesi, mutta 
reitti on hukassa tai olet jo niin monta 
kertaa yrittänyt, että usko on koetuksella. 
Esimerkiksi liikunta, itsehillintä, mureh-
timinen, kontrollointi, rajaaminen ovat 
kestoteemoja. Totea vain oma aiheesi up-
poamatta tällä kertaa isolla volyymilla sen 
sisältöön.

Kiitä itseäsi

Olet tehnyt jo paljon asian eteen. Olet 
ottanut suuntaa, oppinut, toivonut ja 
parhaimmillasi uskonut hyvään loppu-
tulokseen. Välillä on ollut mutkaisempia 
taipaleita, mutta jokin sinussa tietää, mikä 
on hyväksi ja olet ponnistellut eteenpäin.

Ansaitset jo tehdystä matkasta ison kii-
toksen. Tosin tässä kohtaa se jää usein 
antamatta, koska ei vielä olla tavoitteessa. 
Siksi moittiminen on kiitoksen sijaan ta-
vallista. Tiedä, että olet hyvällä matkalla. 
Polkusi kulkee maastossa, minkälainen 
maisema on? Näetkö pitkälle vai onko tie 
mutkainen? Antaudu juuri tähän aske-
leeseen. Huomaa vireystasosi ja hyväksy 
myös mahdollinen väsymys.

Majatalon lämpö

Polkusi varrella on mukava majatalo. 
Astut sisälle ja tiedät, että nyt sinulla on 
lupa levätä ja uudistua. Näin asiasi kirkas-
tuu ja suunta tarkentuu. Olet mukavassa 
huoneessa, tuli loimottaa takassa ja eteesi 
tuodaan kaikki, mitä tarvitset. Ruoka on 
ravitsevaa ja hyvää, sopiva sänkykin odot-
taa. Hiljaisuudessa voit kaikessa rauhassa 
lepäillä.

Väsymystä vastaan taistellaan, vaatimus 
jatkuvasta jaksamisesta vie kenen tahansa 
voimat. Väsymisellä on tärkeä viesti: Le-
pää! Kiitä väsymystäsi, sen hyvä tarkoitus 
on auttaa sinua.

Viisautta tarjolla

Majataloon astuu vieras tapaamaan sinua 
- tai hän voi olla tuttukin? Ota vastaan hä-
net, joka haluaa tulla tai kenet alitajuntasi 
kutsuu. Hän saattaa olla sukuasi useam-
man sukupolven takaa, olet veresi perinnös-
sä oikeutettu viisauteen ja voimaan, jonka 

hän sinulle tuo. Asettaudu vastaanotta-
maan voimaa ilman vaatimusta, että tiedät 
tai ymmärrät sen sisältöä. Anna alitajuntasi 
johtaa kohtaamista. Se nostaa sopivassa 
kohdassa viisauden arkiseen käyttöösi.

Pian tulee seuraava vieras. Heitä voi tulla 
niin monta kuin nyt tarvitset. Osa heistä 
muistuttaa voimasta, joka sinussa itsessäsi 
on. Se on tuttua energiaa, mutta osa on 
potentiaalista, joka ei ole jatkuvasti tietoi-
sessa käytössäsi.

Toiset tuovat ikiaikaista viisautta, jota 
ihmiskunta on kerännyt kollektiiviseen 
varastoon. Alitajunta voi avata oven myös 
sisäisille oppaille tai maailmankuvaasi so-
piville viestintuojille. Koko ryhmä on tul-
lut tapaamaan sinua. Salli heidän yhdistää 
tietonsa ja voimansa sinulle parhaaseen 
muotoon.

Päästä irti asiastasi, johon toivoit muutos-
ta. Jätä asia täysin paikalla olevan ryhmän 
haltuun. He neuvottelevat ja tekevät suun-
nitelmia, jotka ladataan valmiiksi sopivilla 
voimavaroilla. Voit jättää aikataulut, toi-
veet, pelot ja jopa toteuttamisen heille. 

Irtipäästämiseen auttaa, kun asetut ma-
jatalossa hiukan kauemmaksi, vaikkapa 
sänkyyn tai katsomaan ikkunasta maise-
maa. Saatat kuulla puheenporinaa tai tie-
dät vain, että asiasi on hyvässä hoidossa. 
Se lisää luottamusta. Sopivassa mutkassa 
eteenpäin lähtiessäsi tulet huomaamaan, 
kuinka hyvin ajattelemasi asia toteutuu ja 
se vaikuttaa monella tapaa elämässäsi. Tie-
nviitat näkyvät selkeinä ja sinun on helppo 
valita reitti, kun yhteys alitajuntaan ja voi-
miisi on auki.

Valon vesileima

Mieli etsii vastauksia, voimaa ja suuntaa. 
Olet oikeutettu viisauteen ja se toteutuu 
kauttasi. Jätät oman valoisan leimasi seu-
raaville sukupolville. Olet matkalla, olet 
itsessäsi ja intuitiosi nostaa selkeänä tietoi-
suuteen sen, mitä kullakin askeleella tarvit-
set. Sinua kannustaa ja ohjaa hyvä joukko, 
kun olet taas valmis lähtemään. Matkalla 
on seuraavia majataloja, joihin voit pysäh-
tyä latautumaan.

Harjoituksen käyttöohjeet ja kaava

Voit äänittää harjoituksen hitaasti lukien tai 
tehdä sen suoraan ystävälle. Oman äänen 
kuuleminen harjoituksessa on vakuuttava 
kokemus. Opettele harjoituksen kaava ja 
voit käyttää sitä myös tietoisesti selkeyttä-
mään ajatuksiasi ilman rentoutumistakin:
 
1. Asia, suuntaa huomio siihen mitä toivot, 
mikä pyytää toteutumista.

2. Anna kiitos itsellesi, koska olet jo tehnyt 
paljon. Tämä hiljentää sisäisen kriitikon.

3. Tunnista pienempikin väsymys, lepo lataa 
parhaiten.

4. Luota viisauteen, jota on tarjolla. Sinussa 
on systeemi, joka integroi kaiken sen, mitä 
tarvitset.

5. Suostu intuitioon, se on paljon nopeam-
pi ja laajempi kuin tietoinen mieli. Asiasta 
irtipäästäminen avaa intuitiolle mahdolli-
suuden.

6. Anna suggestioita hyvään. Olet tärkeä 
lenkki viisauden ketjussa.

Harjoitus kuuluu kirjoittajan 
”Sukujuurten puhdistus” – sarjaan.

Terhi Vedenkivi
NLP Trainer, runoilija
terhi@vedenkivi.fi

 Jokaista syntymää 
varten on varattu yksi 
kuolema.

 Ihmiskunta kerää 
ikiaikaista viisautta
kollektiviiseen 
varastoon.

 Mieli etsii vastauksia, 
voimaa ja suuntaa.
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VMT koulutus 
    
 
Veli-Matti Toivonen on Suomen johtava  
NLP-kouluttaja. Hän on kouluttanut monet 
suomalaisista NLP-kouluttajista, kirjoittanut 
kaksitoista NLP-kirjaa ja tekee jatkuvasti  
NLP kehittämistyötä, kts www.vmtkoulutus.com 
 
Veli-Matti Toivonen on järjestänyt  
yli 160 pitkää NLP koulutusta (Practitioner, 
Master, Trainer ja NLP Coach) 
 
 
 

XXI NLP Kouluttajakoulutus  2018 - 2019 

     
Aika: 2.-5.8.2018., 16.-19.8., 12.-14.10., 8.-10.2.2018,  
22.-24.3., 10.-12.5.   
Kouluttaja: NLP Trainer’s Trainer, psykologi, YTM Veli-Matti 
Toivonen. 

 
 

II NLP Coach ohjelma, 2018 - 2019 

     
Aika: 21.-22.9.2018., 19.-20.10., 16.-17.11., 7.-8.12.,  
25.-26.1.2019., 15.-16.3., 12.-13.4. ja 17.-19.5. (17 päivää) 
Kouluttajat: NLP Trainerit Tuuli Paltemaa ja Veli-Matti Toivonen. 

 
 

Uusi NLP kirja Palata sinne missä on.  

     
Toivonen ja Vadén. 12 lukua. Uusia ideoita, menetelmiä, 
 mallituksia. ”NLP:tä on väitetty huuhaaksi. Se ei pidä 
 paikkaansa. Se on extreme-huuhaata.”  
HUOMIO Kirja ilmestynyt huhtikuussa, tilaa nyt omasi! 

     
 

Tiedustelut / kirjatilaukset: veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi 0400 756 670 
 

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

Tässä, nyt ja nakki. 
 

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon hetki. 
Nakki. 

Mieleni on tyhjä ja avara. 
Nakki. 

Olen tietoinen kaikista tassuistani. 
Nakki. 

Häntäni on keskellä itseäni. 
Nakki. 

Olen yhteydessä nakk...iiiitseeni. 
Nakki. 

 
Ihana on synttärijättinakin haju. 

Voi olla, että lähtee hetkeksi taju.
 

HauKun haukahteli kaksivuotias bichon frisé -koira Puntti Juutinen-Törmänen 
@puntticam

HauKu
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NLP 
arjessa

oma mieli | marja tikkanen

Miten NLP-kursseilla omaksutut uudet 
oivallukset saa osaksi arkea? 
Toisto on yksi verraton apu, 

kirjoittaa Marja Tikkanen.  

“Oman hyvän 
tilan hakeminen 
on arvokkaimpia 
asioita, joita olen 
oppinut Reetta 

Vanhaselta”.
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”Tänne koulutuksiin on niin ihana tulla, 
mutta miten nämä asiat saisi pysymään 
mielessä arkisinkin?”

Työskennellessäni NLP:n parissa yllä oleva 
lause oli yksi useimmin kuulemiani. Vii-
konloppujen koulutukset olivat tärkeitä 
hengähdyshetkiä kiireisen arjen keskellä. 
Useat kokivat, että arjen tohinassa ne 
NLP-koulutuksissa opitut asiat helposti 
unohtuivat. Mieli menee autopilotille. 
Ja joskus se jopa turhauttaa. 

”Minä osaan nämä jutut kyllä, 
mutta miksi ne eivät ne muutu osaksi 
arkea?”

Ajattelin, että koostan muutaman jutun, 
josta saattaa olla apua. 

Toista, toista, toista
Harva asia tulee osaksi arkea ilman lu-
kuisia toistoja. Lihas kasvaa usean treeni-
kerran jälkeen. Peilistä voi toki ihastella 
tuloksia ja kehua itseään jo ensimmäisen 
punttitreenin jälkeen, mutta pysyvistä 
muutoksista tuskin on kyse. Kerran tehty 
harkka voi mullistaa maailman. Samaan 
tapaan kerran tehty harkka voi unohtua 
ennen seuraavaa lounasta. 

Oma hyvä tila
Koulutuksissa lähdet jokaiseen harjoituk-
seen etsimällä oman hyvän tilan. Oman 
hyvän tilan hakeminen on arvokkaimpia 
asioita, joita olen oppinut Reetta Van-
haselta. Oma hyvä tila toimii monessa 
kohtaa. Etsin sen, kun olen menossa pala-
veriin. Etsin oman hyvän tilan, kun haluan 
käydä kumppanin kanssa keskustelun, 
jonka tiedän olevan vaikea. Etsin oman 
hyvän tilan, kun kuopus kiukuttelee läk-
syjen kanssa. Oma hyvä tila ei ole tarkoi-
tettu vain NLP-harjoituksia varten, vaan 
osaksi elämää.

Etsi luotettava harkkakaveri

On äärettömän arvokasta löytää hark-
kakaveri johon luottaa ja jonka kanssa 

harjoituksia voi tehdä myös koulutusten 
ulkopuolella. Kenties harjoitella myös niitä 
asioita, joita isompaan ryhmään ei halua 
tuoda. Säännölliset tapaamiset harkkaka-
verin kanssa pitävät ”taitoja” yllä ja tuo-
vat lisää oivalluksia. Harjoitustilanteiden 
ei tarvitse olla vakavia. Olen äärettömän 
kiitollinen viime kesän harjoituksista ystä-
väni mökillä. Suurin ikinä näkemäni sam-
makko saapui loogisille tasoillemme, jotka 
oli merkitty kävyillä. Harjoitukset eivät 
aina vaadi koulutustilaa ja koulutusympä-
ristöä. 

Arjen kysymyksiin apua 

Arjen tilanteissa nopeilla harjoituksilla saa 
ihmeitä aikaan. Olen mm. kysynyt apua 
työhön liittyvään päätökseen kolmelta 
näkökulmalta. Käyttänyt apuna erilaisia 
mielteitä. Suojannut itseäni teflonilta han-
kalassa asiakastilanteessa, vuorannut itseni 
hyvän peilillä, joka heijastaa kaiken hyvän 
muihin ihmisiin myös takaisin, kuvitellut 
sädehtivän auringon sisälleni tuomaan 
energiaa iltapäivän väsymykseen. 

Varaa säännöllisesti aikaa 
koulutuksille

En ole juurikaan reissannut maailmalla 
viimeiseen muutamaan vuoteen. Minun 
etelänmatkojani ovat olleet kalenteristani 
säännöllisesti löytyneet koulutukset ja 
seminaarit. Tiedän jo nyt, että haluan ka-
lenteriini ilmestyvän ensi syksynä jotakin 
mielenkiintoista. Ei liikaa, mutta sopivasti 
kehittymistä ja uuden oppimista. Olen 
myös huomannut, mikä rikkaus on käydä 
erilaisten kouluttajien koulutuksissa. Ja 
viettää aikaa samanhenkisten ihmisten 
kanssa. 

Kiitos, että sain kirjoittaa tämän tekstin. 
Se muistuttaa myös minua itseäni siitä, 
mikä valtava työkalupakki meillä on käy-
tössä, kun vain muistamme hyödyntää 
sitä.  

Marja Tikkanen

MARJA TIKKANEN

on hengittävä olento. Asiakas- 
kokemuksen ja asiakaspalvelun 
ammattilainen, jota kiehtoo 
ennen kaikkea toimiva yhteys 
itseen ja muihin. NLP Practitioner, 
matkalla Masteriksi. 
Coachi matkalla mentoriksi. 
http://marjatikkanen.coma

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 uudistusmisviikonloppu  
Espoo 2018 (2 pv) 
NLP uudistumisviikonloppu on kaikille NLP Practitioner ja NLP Master Prac-
tioner koulutuksen käyneille. NLP valmennusviikonlopun aikana sukelletaan 
syvällisesti NLP maailmaan, vahvistetaan yhteyttä omaan intuitioon ja syvem-
pään energiaan. Toisena kouluttajana sosiaalipsykologi, NLP Master Trainer 
Marjukka Kallio, Henkilöstökoulutus Interaktiva                                                                         
Aika: 9.-10.6.2018
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                     
Hinta: 245 € (sis. alv 24 %) 

NLP for Sports 
Espoo 2018 (2 pv) 
NLP for Sports mentaalikoulutusviikonloppu on suunnattu valmentajille, Per-
sonal Trainereille, liikunnan ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville.  
Koulutusviikonlopusta saat kattavan työkalupakin mentaalivalmennusvälineitä 
sekä tietoisen läsnäolon ja rentoutuksen harjoitustekniikoita.                                                                       
Aika: 7.-8.7.2018
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                  
Hinta: 290 € (sis. alv 24 %) 

OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA 2018-2019

NLP Practitioner -koulutus 
Espoo 2018 (16 pv) 
Aika: 24.-26.8. (pe-su), 8.-9.9. (la-su), 29.-30.9. (la-su), 20.-21.10. (la-su),  
10.-11.11. (la-su), 24.-25.11. (la-su) ja 14.-16.12. (pe-su)
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                       
Hinta: 1 550 € (sis. alv 24 %), hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä

NLP Master Practitioner -koulutus 
Espoo 2019 (16 pv) 
Aika: 25.-27.1. (pe-su), 16.-17.2. (la-
su), 9.-10.3. (la-su), 23.-24.3. (la-su), 
13.-14.4. (la-su), 27.-28.4. (la-su ) ja 
17.-19.5. (pe-su)                                                                       
Paikka: Espoo, Lasilaakso                                                                                                                                       
Hinta: 1 550 € (sis. alv 24 %), hinnan 
voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä

KUVASSA Jaana Hautala  
Oivaltamaan-koulutustilassa.  

Espoon Lasilaakson Oivaltamaan- 
koulutustila on valoisa ja läheisen  

luonnon ernergisoima ja rauhoittama.



NLP ei ole ensisijaisesti tietoa, vaan se on kokemus- ja taitoperinne, 
kirjoittavat Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén.    
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kielen ulkopuolella | veli-matti toivonen ja totte vadén

PALATA 
SINNE 
MISSÄ 

ON      ”NLP ei ole 
ensisijaisesti tietoa, 
se on kokemus- ja 
taitoperinne. Se 
ohittaa perinteisen 
opillisuuden sekä 
mitattavuuteen ja 
toistettavuuteen 
ankkuroituneen 
tietämisen tavan.”

”Oletko koskaan 
huomannut, että 
sama tie tai polku on 
erilainen mennessä 
kuin tullessa?”

Jounin 12-vuotias tytär ilmoittaa illalla 
Urheiluruudun aikaan makuuhuoneestaan, 
että on huono olo. Miksi nyt just urhei-
luruudun aikaan, on Jounin ensimmäinen 
reaktio (”pää tyynyyn ja nuku, kyllä se 
menee ohi”). No, pakko kuitenkin lähteä 
tyttären luo, ja aluksi mieleen tulee ky-
syä perinteiseen tapaan ”mistä se johtuu, 
onko tapahtunut jotain”, mutta jostakin 
syystä Jouni kysyykin, missä se tuntuu? 
Tyttö näyttää vatsaa, siellä se tunne on. 
Jouni siirtyi kielestä kehoon ja vaihtaa 
vielä toisen kerran ‘rekisteriä’ ja kysyy, 
minkä värinen se on? Tyttö sanoo, että 
musta olisi kaikkein pahin olo, tumma 
violetti seuraavaksi pahin, mutta tämä on 
tummansininen. Jäädään tähän rekisteriin, 
väriin. Värirekisterin matriisi, sisältö, on 
erilainen kuin kielen tai kehon. Saako 
väriä vaaleammaksi? Saa, ja se helpottaa. 
Muutetaan se vaaleanbeigeksi ja paha olo 
menee pois. Tyttö käyttää myöhemmin sa-
maa värimuutosta itsekin. 

 
NLP ei ole ensisijaisesti tietoa, se on koke-
mus- ja taitoperinne. Se ohittaa perinteisen 
opillisuuden sekä mitattavuuteen ja tois-
tettavuuteen ankkuroituneen tietämisen 
tavan. Se on avannut koettavien ja kohdat-
tavien joukkoon elämän ainutkertaisen ta-
pahtumisen. NLP:ssä siirretään silmän tai 
korvan paikkaa (mielikuvissa tietenkin), 
kysytään missä -kysymyksiä ja muutetaan 
kokemuksia sen jälkeen paikallaan kään-

tyen, mielikuvan tausta- tai perusväriä 
muuttaen tai skaaloilla liikkuen. Täällä 
missä NLP toimii, siis kovan tekniikan ja 
hierarkkisten ihmissuhteiden ulkopuolella, 
elävien olentojen maailmassa, on usein 
vielä niin, että mitä vähemmän tekee, sitä 
enemmän tapahtuu. NLP-harkassa mikään 
ei muutu, mutta kaikki on sen jälkeen 
toisin. Tai niin kuin eräs henkilö sanoi: 
”Tämä ei ollut ollenkaan sitä mitä odotin, 
mutta juuri sitä mitä toivoin.” Pieni varoi-
tus kuitenkin: NLP on niin yksinkertaista, 
ettei se aina ole ihan helppoa. 

Tätä viisautta on ollut ikiaikaisesti ihmis-
ten toisistaan huolehtimisessa ja ripaus 
jo joillakin psykoterapioidenkin suun-
tauksilla, joista sanotaan, että terapeutin 
sanavarasto rajoittuu erisävyisiin hhmm… 
-äänteisiin.

Kaikki on jo

Kuvittele eteesi ilmaan kuutio, metrin le-
veä, korkea ja syvä. Jos joku sanoisi, että 
se on täynnä kuvia ja ääntä, sitä voisi olla 
aluksi vaikea uskoa. Mutta kun siihen lait-
taa TV-antennin, siinä olevat kuvat tulevat 
näkyviksi ja kuultaviksi, satoja TV kanavia,
kymmeniä radiokanavia, lisäksi kaikki 
avaruuden kentät ja säteilyt. Myös sosiaa-
lisessa kentässä suhteiden kaikki mahdol-
lisuudet ovat jo paikalla kohtaamistaan 

”NLP-harkassa  
mikään ei muutu, 
mutta kaikki on sen 
jälkeen toisin”.

odottamassa. Mutta kaikki ei ole relevant-
tia, ajankohtaista eikä juuri tähän tilantee-
seen ja hetkeen kuuluvaa. Eikä ole tarpeen 
listata kaikkea, vaan sen sijaan aistia, 
mikä on nyt aktiivisena, mitä nyt ‘tapah-
tuu’. Sellaiseen ei aina (ja kaikkeen siitä 
ei koskaan) pääse käsiksi kielellä. Kiel-
täkin joutuu käyttämään kuvatessaan jo 
tapahtunutta tai vaikkapa kirjoitettaessa 
ja luettaessa. Kieli katsoo taakse, se on en-
tisten asioiden, havaintojen ja kokemusten 
museo menneisyydestä tulevilla sanoilla. 
Elämän tapahtuessa on toisin, kieli edellä 
ei pääse kovin hyvin eteenpäin. Täytyy ha-
vahtua kokemiseen ja havaitsemiseen sekä 
koukata ihmettelyn ja tietämättömyyden 
kautta. Tapahtuminen koetaan; tekeminen 
ja pysähtyminen nimetään.

 

Päätä seinään

Ihmisten (myös itsensä) kanssa toimiessa 
huomaa nopeasti, että tietäminen ei rii-
tä. Jos jatkaa (ulkoa opittu) tieto edellä 
menoa, alkaa nopeasti lyödä päätään sei-
nään, toistaa tapojaan. Sitten turvautuu 
kikkoihin, keinoihin, menetelmiin, tekno-
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”Kieli ‘hallinnoi’ eri 
asioita kuin värit, 
ja kielen matriisi, 
ikäänkuin sisältö, on 
erilaista kuin värien. 
Vaikka kieli nimeää 
värejä, kielessä ei ole 
mitään samaa kuin 
väreissä, ne ovat eri 
rekisterissä, niiden 
matriisit (sisällöt) 
ovat aivan erilaisia. 
Jokin väri voi olla 
‘oikea’, vaikka sitä ei 
sanoin tavoitakaan. 
Kielen ja värien mat-
riisit eivät kohtaa, 
vaikka ne elävätkin 
rinnakkain”...”

logiaan, ja jos jatkaa vain niiden kanssa, 
tulee toinen kierros pään seinään lyömistä. 
Sitten ymmärtää, että kyse ei olekaan me-
netelmistä tai etukäteen tietämisestä, vaan 
oman ja yhteisen olemisen tavoittamisesta 
– aivan aluksi tyhjältä näyttäneestä kuu-
tiosta.

Tässäkin on oltava tarkkana. Jos kysymys 
itsen kohdalla on ‘minkälainen olen’ ja / 
tai ‘miksi olen tällainen’, voi eksyä oman 
itsen analysointiin. Avaamisen sijasta se lo-
keroi maailmaa, siinä elämä voi jäädä elä-
mättä. Jos kysymys on enemmänkin ‘miten 
olen’, niinkuin NLP:ssä usein kysytään, 
voi alkaa havaita mitä tapahtuu. Täällä 
voi alkaa olla ‘läsnä’ niin, että haluaminen 
ja pelkääminen päättyy. Voi päästä yhtey-
teen tapahtumisen, olemisen, elämisen ja 
kokemisen kanssa, siis tietoon ja menetel-
miin jähmettymisen ulkopuolelle. 

Sitä on kutsuttu monilla nimillä, yksi on 
‘ainutkertaisuus’, toinen ‘kokonaisuus’, 
kolmas ‘yhteys’. Siihen on viitattu monilla 
sanoilla, esimerkiksi ‘läsnäololla’ tai ‘ole-
misella’. Tämä on sellaista aluetta, joka 
nykyisin usein nimetään mitattavuuteen 
ja toistettavuuteen uskovan tieteen tahol-
ta ‘huuhaaksi’. Nyt muuri särkyy, ollaan 
toisella puolella, siellä missä asioille ei 
vielä ole nimiä, koska niitä ei enää tavoita 
ensisijaisesti valmiilla kielellä eikä sanoilla, 
joilla olisi yleisiä ja ennalta määriteltyjä 
merkityksiä. Tilannevoimat tuottavat 
merkityksen, tapahtuminen värittää sanat 
uudelleen.

NLP on vastoin sitä klassista tiedekäsitys-
tä, jossa vain toistamalla todennettu on 
totta. NLP:ssä on vain vähän toistettavaa. 
Jokainen ihminen on erilainen, jokaisen 
elämäntarina on erilainen, jokaisen ko-
kemuspankki on erilainen, merkitykset, 
mitä ihmiset antavat sanoille hyvä loma, 
hellyys, luottamus ja niin edelleen ovat eri-
laisia. Tapahtumisen sosiaaliset rakenteet 
ovat erilaisia ja usein ainutkertaisia. Siksi 
jokainen NLP-harkka on erilainen, vaikka 
olisi lähdetty jostain tutusta rakenteesta, 
harkka hakee oman tapansa, usein sellai-
sen, mitä kukaan ei ole tehnyt koskaan 

aikaisemmin. Se on ennakoimaton, siksi 
vastoin sitä – toki avartumassa ja moni-
puolistumassa olevaa – tiedekäsitystä, joka 
pyrkii ennustamaan kaiken etukäteen. Elä-
mä ei alistu siihen. 

Rekisteri ja matriisi

Alun esimerkissä Jouni vaihtoi ‘rekisteriä’ 
kahdesti, kuten usein NLP:ssä teemme, 
ensin kielestä paikkaan (”missä”) ja sitten 
paikasta väriin (”minkä värinen se on”). 
Rekisteri tulee latinan sanasta ‘gerere’, 
alkumerkityksessään ‘vaikuttaa itseensä’, 
joka on tullut merkitsemään kaikenlaista 
hallinnointia, laulajan äänirekisteristä au-
tojen rekisterinumeroihin. Matriisi tulee 
latinan sanasta ‘mater’ (äiti) ja tarkoittaa 
alkumerkityksessään kohtua.

Esimerkiksi kieli, ääni, kohta kehossa tai 
väri ovat kukin eri rekisterissä, siksi niillä 
on kullakin eri matriisi. Kieli ‘hallinnoi’ 
eri asioita kuin värit, ja kielen matriisi, 
ikäänkuin sisältö, on erilaista kuin värien. 
Vaikka kieli nimeää värejä, kielessä ei ole 
mitään samaa kuin väreissä, ne ovat eri 
rekisterissä, niiden matriisit (sisällöt) ovat 
aivan erilaisia. Jokin väri voi olla ‘oikea’, 
vaikka sitä ei sanoin tavoitakaan. Kielen 
ja värien matriisit eivät kohtaa, vaikka ne 
elävätkin rinnakkain. Mutta ne eivät ole 
olleet tasavertaisia, sillä kielellä on meidän 
kulttuurissamme ollut pitkään hallitseva 
asema. 

Kielen hallitsevasta asemasta johtuen 
sen ulkopuolella on kaiken aikaa paljon 
asioita, joille ei ole sanoja, silti ne ovat 
olemassa. Voidaan sanoa, että ne ovat eri 
‘rekisterissä’, hallinnoivat eri aluetta kuin 
kieli, ovat ikäänkuin eri ulottuvuudessa ja 
niillä on kullakin oma matriisinsa, ‘koh-
tunsa’. Kieli ei esimerkiksi tavoita kaikkea 
sitä, mitä on äänessä, äänen ‘matriisi’ on 
eri ulottuvuudessa. Sen huomaa kun kokee 
voimakkaasti jonkin luonnon äänen tai 
musiikin. Kokemus on voimakas, mutta 
vaikeasti sanoin kuvattavissa. Näin ääni 
voi ylittää kielen mahdollisuudet. Sama 
koskee värejä, kosketuksia, asentoja ja 

liikettä, hiljaisuutta, yhdessäolon aaltoi-
lua suurissa tapahtumissa, pienemmissä 
ryhmissä tai intiimisti, tuoksuja ja niin 
edelleen. 

Tällaisilla rekistereillä on kullakin oma ‘lo-
giikkansa’, oma viisautensa, jonka kielen 
ylivalta kulttuurissamme on usein sivuutta-
nut tai joskus jopa kieltänyt. Ne on usein 
ulkoistettu arjesta, tavallisesta elämästä 
taiteeseen, henkisyyteen, huuhaaksi tai 
muiksi kummallisuuksiksi, niistä on tehty 
tavalliseen elämään sopimatonta yli-, ali- 
tai epäelämää. Nyt ne palaavat yksitellen 
takaisin jokapäiväiseen arkeen kuin evakot 
myrskyn tai pakolaiset sodan jälkeen ja 
vaativat kunnianpalautusta. Otetaan yh-
deksi esimerkiksi kääntyminen. 

Kääntyminen 
Oletko koskaan huomannut, että sama 
tie tai polku on erilainen mennessä kuin 
tullessa? Kun sen kulkee yhteen suuntaan 
näkee yhdet asiat, ylämäet ovat tietyssä 
paikassa jne, kun sen kulkee toiseen suun-
taan, näkee jotain muuta, menon ylämäet 
ovatkin nyt alamäkiä ja päinvastoin. Jos-
kus joutuu ponnistelemaan, että menon 
näkymän ja tulon näkymän saa samaan 
kuvaan: tämä alamäki tällä näkymällä on 
sama kohta kuin tullessa tässä ollut ylämä-
ki toisella näkymällä. Työnohjaaja kertoi, 
että hän käveli usein kotoaan järvelle, 
kääntyi siellä ja tuli sitten samaa polkua 
takaisin. Mennesssään hän harmitteli työ-
hön tai läheisiin liittyviä asioita. Takaisin 
tullessa suhtautuminen niihin muuttui, ne 
tuntuivat pienemmiltä ja niihin alkoi löy-
tyä ratkaisuja. Kävelyreitti oli usein hyvä 
työohjauskerta. 

Saara on nuori yrittäjä. Hänellä on teh-
tävä, jonka aloittamista hän lykkää. Hän 
näyttää, että se on tunteena varpaissa. 
Kasvoille tulee vakava ja hitusen kärsivä 
ilme, siis ‘tila’ on päällä. Voidaan jatkaa. 
Saara kääntyy 90 astetta vasemmalle. Hän 
hämmästyy: ”Höh?!, se vaihtoi paikkaa!”. 
Se nousi ylemmäs, vatsan ja rinnan alueel-
le. Jotakin on muuttunut, mutta ainakin 
ulkopuolisen on mahdoton sanoa mitä. 

Kun Saara kääntyy lisää 90 astetta, 
hän kuulostelee hetken ja sanoo sitten 
leveästi hymyillen: ”Se on selän takana, 
se kurkkii sieltä eri kohdista”, samalla 
Saara näyttää hymyillen kädellä paik-
koja, mistä se ‘kurkkii’: olkapäiden yli, 
kyljestä käden alta jne. ”Se ei ole enää 
negatiivinen, mutta ei se ole positiivi-
nenkaan … se on ihan neutraali.” Saara 
kääntyy vielä kerran 90 astetta, siis 270 
astetta lähtötilanteesta. ”Tässä ihmet-
telee, miksi minä aluksi ajattelin niin, 
sehän on aika kapea ajatus.”
 
Seuraavana päivänä Saara kertoo: ”Se 
oli varpaissa, koska tunsin itseni sen 
asian osalta niin huonoksi, se oli oikeas-
taan varpaiden alla, lytättynä sinne, niin 
huonoksi tunsin itseni. Kun käännyin 
ensimmäisen kerran ja se nousi ylöspäin 

vatsaan ja yläkehoon, tunsin itseni yhtä 
paljon paremmaksi kuin se oli noussut. 
Siksi hämmästyin. Eilen illalla hoidin sen 
asian. Se oli minulla kesken, en ollut teh-
nyt sitä loppuun sen huonouden tunteen 
takia. Eilen tein ja minulle tuli hyvä olo 
siitä.” 

Paikallaan kääntyminen menee usein seu-
raavasti. Ensimmäinen 90 asteen käänty-
minen, jossa siis käännytään fyysisesti 90 
asteen kulmaan suhteessa X:ään, johonkin 
asiaan, oloon, tapahtumaan tms. – ”an-
netaan sille olkaa” niinkuin eräs henkilö 
sanoi – irrottaa X:ää rakenteestaan tai 
kuviostaan, vähän kuin joku pitkään pai-
kallaan ollut palikka olisi nostettu osittain 
irti kolostaan tai voi tuntua, että ”se on 
vain puoleksi minussa”. X on ikään kuin 
pois paikoiltaan, se on vielä, mutta ei enää 

kielen ulkopuolella | veli-matti toivonen ja totte vadén
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”Nyt muuri särkyy, ollaan toisella puolella, 
siellä missä asioille ei vielä ole nimiä, koska niitä 

ei enää tavoita ensisijaisesti valmiilla kielellä 
eikä sanoilla, joilla olisi yleisiä ja ennalta 

määriteltyjä merkityksiä.” ”

sama eikä vielä uusikaan, ollaan jonkin-
laisessa välivaiheessa, johon usein kuuluu 
hämmennystä. Muita ilmaisuja ovat olleet 
”se on nyt vinossa, ei suorassa”, tai ”se 
ei ole enää paikoillaan”, tai ”se kääntyy 
jotenkin vinoon”, tai ”se on nyt jotenkin 
väärin”. Olo voi olla vähän outo, koska X, 
ehkä tuttukin ja monesti toistunut kuvio, 
on nyt jotenkin eri lailla. 

Kun kääntyy 180 astetta, asia X usein 
häviää. Ilmaisuja ovat olleet ‘se kuihtuu 
pois’, ‘siitä tuli ihan pieni’, ‘se menettää 
merkityksensä’ tai ‘se valuu maahan’, edel-
leen ‘so what’, ‘se vaan on’, tai niin kuin 
eräs henkilö sanoi: ”se meni atomeiksi”. 
Poiskuihtumisen jälkeen voi mieli olla 
pitkään tyhjä ennenkuin hävinneen tilalle 
tulee jotain. Tai asia X voi muuttua tässä 
vaiheessa ihan tavalliseksi, kaikki ylimää-
räinen henkilökohtainen tunneväri häipyy 
siitä, se vain on. Tämä on siksi hyvä kohta 
lopettaa kääntymiset. 

Jos vielä jatkaa kääntymistä 90 astetta 
niin, että on kääntynyt 270 astetta, tulee 
usein helpottunut tai muuten myönteinen 
tunne. Täällä tulee usein X:n myönteinen 
vastakohta, sellainen joka pääsee tulemaan 
edellisessä kohdassa koetun negaation 
vuoksi. Jokaisella asialla on monta mah-
dollista vastakohtaa. Täällä vastakohta 
yleensä yllättää - ‘siis näinkö?!’ - ja muut-
tuu helpotukseksi tai muuten myönteisek-
si. Jos asia X hävisi 180 asteessa, tai sen 
tunneväri katosi kokonaan, täällä se palaa, 
mutta saa myönteisen muodon. 

Kääntymisessä mennään suoraan ohi kie-
len rekisterin, sanojen, nimien ja selitysten. 
Tämä on meidän rationaalisessa kulttuu-
rissamme epätavallista. Kääntymisesimerk-
ki näyttää lakonisesti kuinka ei-kielellistä 
liike voi olla. Kun annetaan kielen raueta 
ja liukua syrjempään, huomio keskittyy 
muuhun. Näin pääsee kurkistamaan kielen 
ulkopuolelle, toisiin ‘rekistereihin’ ja alkaa 
huomata mitä siellä on, mitä niissä voi teh-
dä, miten niitä löytää arjesta. Ei-käsitteelli-
nen ei ole mitään jäsentymätöntä mössöä, 
päinvastoin, se voi olla kieltä ja käsitteitä 
osuvampaa, kokonaisvaltaisempaa, elä-
mänläheisempää ja omassa rekisterissään 
viisaampaa. Pelkkä puhe (käsitteellinen) ei 
riitä ei-käsitteellisen esittelyksi, täytyy jät-
tää puhe ja heittäytyä, tehdä ‘jotain’, olla 
‘jotain’, kokeilla ‘jotain’.

Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén

Tässä pieniä paloja nyt keväällä ilmestyneessä Totte Vadénin kanssa kirjoitetusta kirjasta ‘Palata 
sinne missä on’. Yhteensä yli 80 vuotta psykologina ja psykologisessa hoitotyössä, yli 60 vuotta 
psykoterapeuttina, yli 60 vuotta NLP:n parissa jona aikana lisäksi yli 160 pitkää NLP-koulutusta 
(VMT) ovat vieneet johonkin, mihin ei tiennyt olevansa matkalla. Kun päivittäin ihmisten kanssa 
ihmettelee arjen, elämisen ja olemisen kysymyksiä, joutuu pakostakin oppimaan jotain. Meille 
se oppiminen on tapahtunut hyvin hitaasti, se on ollut suorastaan ryömimistä ja lähes kaikesta 
opetetusta tiedosta on tarvinnut luopua. Vain näin on päässyt palaamaan sinne, missä on koko 
ajan ollutkin. 
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tunteet | ivi maunuksela-malinen 

Kun ottaa 
vastuun, saa 
myös vallan

Ivi Maunuksela-Malinen pohtii kirjoituksessaan ajatuksia ja 
tunteita, erityisesti pelkoa, huolestumista ja ärsyyntymistä 

aiheuttavia tunteita, jotka vyöryvät ulkopuolelta itsen 
päälle. Mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä? 
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tunteet | ivi maunuksela-malinen

Välillä tuntuu siltä, että kiire ja stressi 
valtaavat arjen. Huolestuttavat otsikot 
näyttävät lisääntyvän. Työkaverit valit-
tavat jatkuvasta muutoksesta ja ystävät 
kertovat suruistaan. Ympäristöstä välittyy 
epämukavia tunteita ja realismiin verhot-
tuja, lannistuneita ja kyynisiä kommentte-
ja. Toisinaan vaikuttaa siltä, että muiden 
ajatukset, tunteet ja valitukset vyöryvät 
päälle ja aiheuttavat pelkoa, huolestumista 
ja ärsyyntymistä.

Onko ympäristönvaihdos ainoa ratkaisu? 
Vai voiko normiarjessa tehdä itse jotain 
oman olotilan parantamiseksi? Kyllä on-
neksi voi. 

…on biologinen tosi-
asia, että me luomme aja-
tuksemme ja tunteemme 
itse.

Luomme itse ajatuksemme ja tun-
teemme

Yllättävältä tässä stressi-huoli-tunne-na-
vigoinnin keskellä voi tuntua biologinen 
tosiasia, että me luomme ajatuksemme ja 
tunteemme itse. Näin ollen voimme itse 
myös ottaa vastuun niistä. Ja kun otamme 
vastuun, saamme myös vallan muuttaa nii-
tä halutessamme. Voimme valita sellaiset 
ajatukset, joista tulee hyvä fiilis ja sellaiset, 
jotka vievät kohti tavoitteitamme. Silloin, 
kun tuntuu, että elämä on liian lyhyt mu-
rehtimiseen, ärsyyntymiseen ja pelkäämi-
seen, voimme johtaa tunteitamme toiseen 
suuntaan.       

Vapaus valita? 

On myönnettävä, että luomme suuren 
osan ajatuksista ja tunteista niin auto-
maattisilla ajatusmalleilla ja rutiineilla, 
että valinnanvapaus tuntuu välillä teoreet-
tiselta vaihtoehdolta ja valintapäätöksen 
aikaikkuna häviävän lyhyeltä. 

Arjen kiireessä kuljemme helposti auto-
maattiohjauksella. Aivojen vanhat osat 

hälyttävät kaikesta huolestuttavaksi 
tulkittavasta, koska niiden tehtävänä on 
eloonjäämisen varmistaminen. Samoin 
tekee usein myös lapsuudessa saadut 
asenteet ja arvot sekä eletyn elämän 
kokemusten tulkinnat. Näistä kaikista 
rakentuu henkilökohtainen maail-
mankuvamme. Sen pohjalta voimme 
huomaamatta ja automaattisesti tulkita 
asioita tavalla, joka aiheuttaa epämuka-
via tunteita.

Henkilökohtainen maailmakuvam-
me on suunnistuskarttamme

Maailmankuva on kuin kartta, johon on 
karkealla tasolla ja taiteilijan vapaudella 
piirretty maastoon evoluution ja lap-
suuden perheen tärkeimmäksi arvioimat 
maamerkit. Samalla olemme saaneet 
navigaattorin, joka antaa meille ohjeita 
ja kertoo oman totuutensa siitä, mihin 
meidän pitäisi suunnistaa. Maailmanku-
va-karttamme sisältää myös ei-niin-tär-
keiden havaintojen suodattimet ja 
uskomustenmukaisuusmuuntimet, joilla 
suodatamme ja muunnamme havainto-
jamme. Se sisältää myös kokemustemme 
tulkintatavat ja muistojen tallenteet. 
Näillä varmistamme, että minä-koke-
muksemme on mahdollisimman posi-
tiivinen ja ettei karttamme muutu niin 
nopeasti, ettei navigaattorin ohjaus pysy 
perässä. 

Tunteilla saamme vinkkejä motii-
veista

Oman lisänsä suunnistukseemme anta-
vat tunteet, joiden tehtävänä on saada 
meidät toimimaan. Niitä tarvitaan pää-
töksenteossa. Ne hälyttävät täyttymät-
tömistä tarpeista ja asettavat huomaa-
mattamme navigaattorin määränpääksi 
asiat, joista on odotettavissa mukavia 
tunteita tai vältettäväksi asiat, jotka 
vaikuttavat tuntemattomilta ja epämu-
kavilta. Tunteissa on erityinen ympäris-
tö-ohjelmointi, jonka avulla ne tarttuvat 
kuin virukset ihmisestä toiseen, jos niitä 
vastaan ei ole suojautunut. Näin navi-
gaattori saattaa vahingossa ottaa ohjeita 
myös toisen ihmisen navigaattorilta.

Voimme muuttaa myös automaati-
oitamme 

Vanhojen aivojen lisäksi myös ajatuksis-
samme pyörivät selitykset ja tarinat voivat 
olla yhtä paikalleenjuurtuneita kuin navi-
gaattori, joka ei ole saanut ohjelmapäivi-
tystä vuosiin. Tunteet saattavat ohjata mei-
tä välittömän mukavuuden suuntaan, joka 
voi olla aivan eri asia kuin uuden vuoden 
lupauksemme eli järjellä asettamamme 
tavoite.

 Henkilökohtainen 
maailmankuvamme on 
suunnituskarttamme.

Onneksi kuitenkin samalla tavalla kuin 
voimme ladata navigaattoriin uuden ohjel-
man tai uudet kartat, voimme muuttaa myös 
ajatusten ja tunteiden automaattireaktioita. 
Esimerkiksi NLP-harjoituksilla voidaan kä-
sitellä alitajuisia reaktioita. Toinen tapa on 
sinnikkäät toistot. Aivan kuin kehon kuntoa 
saa askel kerrallaan vahvistettua sopivilla 
treeneillä ja tavoitteellisilla toistoilla, saa 
ajatuksiaan ja tunnereaktioitaan treenat-
tua riittävällä määrä harjoituksia.

Mistä aloitan muutoksen – ajatuk-
sista, tunteista vai teoista? 

Ihminen on omaa toimintaansa tavoitteel-
lisesti ohjaava olento. Yleisesti voidaan 
ajatella, että tavoite laittaa prosessin liik-
keelle ja lopuksi syntyy tulos.

 Esimerkiksi NLP- 
harjoituksilla voidaan 
käsitellä alitajuisia reakti-
oita. Toinen tapa on  
sinnikkäät toistot.

Ajatukset, tunteet ja toiminta ovat mieles-
täni kuitenkin niin suorassa vaikutussuh-
teessa toisiinsa, että liikkeelle voi lähteä 
mistä tahansa kohdasta. Ajatus vaikuttaa 
tunteeseen, mikä vaikuttaa tekoihin. Toisi-
naan tunne vaikuttaa suoraan toimintaan, 
ja ajatuksella vasta jälkikäteen perustel-
laan tekoja. Toisaalta myös uudella toi-
minnalla saadaan aikaan uusia tuloksia ja 
kokemuksia, mikä vaikuttaa ajatuksiin ja 
tunteisiin.  Jokaiselle löytyy hyviä peruste-
luja ja toimivia esimerkkejä. Voimme siis 
hyvin valita sen, mikä kiinnostaa eniten 
itseä ja mikä tuntuu helpoimmalta. 

 Vastuunotto on 
mielestäni sekä ajatus, 
päätös että teko.

Vastuusta valta ja vapaus

Vastuunotto on mielestäni sekä ajatus, 
päätös että teko. Se on realiteettien tun-
nistamista ja tunnustamista,  mikä ei aina 
tunnu hyvältä. Se on myös happinaamarin 
laittamista ensin itselle. Kun otan vastuun, 
saan myös vallan. Mutta se ei ole vielä 
tavoite. Tavoite tuo mukaan omat motiivit 
ja arvot. Kun alan johtaa omia ajatuksia-
ni ja tunteitani, saan ne hyötykäyttöön: 
viemään kohti omia tavoitteita ja henkistä 
hyvinvointia. Kun saan vallan, saan sa-
malla myös vapauden muuttaa elämääni 
haluamallani tavalla. 

Ivi Maunuksela-Malinen

Ajatus

Tavoite

Tulos

Tulos

Toiminta Tunne

Tulevaisuuden työelämästä puhuttaessa esille nousevat erityisesti 
muutoskyky, itsensä johtaminen, vuorovaikutustaidot, empatiakyky 
sekä luovuus. Omien ajatusten ja tunteiden johtaminen on merkittä-
vä osa oman muutoskyvyn kehittämistä ja itsensä johtamisen taito-
ja. Ne auttavat menestymään muutoksissa, suuntaamaan ajattelua 
ja toimintaa mahdollisuuksien ja ratkaisujen löytämiseen. 

Muutoskyvyllä sopeudutaan muutoksiin ja toteutetaan niitä

Muutoskyvyn painopisteet voi jakaa kolmeen ryhmään: 
• kyky erottaa asiat, joihin voi vaikuttaa, niistä, jotka ovat oman vai-
kutusvallan ulkopuolella
• kyky käynnistää ja vaikuttaa omien haluttujen ja toivottujen muu-
tosten toteutukseen
• kyky sopeutua ympäristön muutoksiin niin, että voi elää omaa elä-
määnsä tavoitteidensa mukaisesti. 

Miten ajatuksia ja tunteita muutetaan? 

Työvälineitä ajatusten ja tunnereaktioiden työstöön löytyy mm. 
NLP Practitioner - ja muista NLP-koulutuksista. Niissä pääsee vie-
mään tietoa toimintaan harjoitusten avulla.

Lisälukemista aiheesta löytyy myös esimerkiksi seuraavista kirjoista:
Tony Dunderfelt: Voimavarana itsetuntemus
Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mestariajattelija ”Pelkkä ajattelu riittää jo 
harjaannuttamaan aivojesi hermoverkkoja niin, että pystyt suoriutumaan haasteestasi 
paremmin” 
Jarkko Rantanen: Tunteella! Voimaa tekemiseen Peloissasi näet uhkia joka paikassa, 
hilpeyttä kokiessasi maailma on huvittava paikka.” ”Kun jokin tunne herää, se vaikuttaa 
suorituskykyysi lukemattomin tavoin”.
Jaana Venkula: Tekemisen taito. ”Perusajatus on, että kun ”teko” tehdään mahdolli-
simman hyvin, sen seurauksen muuttuu ”mieli” hyvään suuntaan.” 

Ajatusten ja 
tunteiden 

johtaminen on 
osa muutoskykyä

Muutokset kuuluvat nykyaikana jokaisen 
ihmisen ja organisaation elämään. 



Kurssipäivät (klo 9-17)
25.-27.1.2019 perjantai-sunnuntai 3 pv
23.-24.2.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
23.-24.3.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
27.-28.4.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
25.-26.5.2019 lauantai-sunnuntai  2 pv
24.-25.8.2019  lauantai-sunnuntai  2 pv
20.-22.9.2019  perjantai-sunnuntai  3 pv

Hinta 1150 eur + alv 24%  
Sertifioitu koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit ja on yhdistyksen suosittelema.

Tampereella
NLP Master Practitioner 
25.1.-22.9.2019, 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
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Koulutuskalenteri 2018 –ilmoittaudu nyt 
 

Elokuu 2018 
NLP-johdanto 1.- 29.8.2018, 5 krt ke klo 18-20.30, Vantaan aikuisopistossa. Ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
NLP Trainer IANLP 2018 – 2019 Vantaan aikuisopistossa, 16.-19.8.2018, 21.-23.9.2018, 26.-28.10.2018, 23.-
25.11.2018, 1.-3.3.2019, 26.-28.4.2019, 6.-9.6.2019 yht. 23 päivää, 138h, klo 9-16. Hinta 2450,- + alv 0%. (Hinta ei 
sisällä koulutukseen pakollisena kuuluvia työnohjauksia).  Sitovat ilmoittautumiset 15.6.2018 mennessä www.ilmonet.fi. 

 
Juhlavuosi – jo 20 vuotta yhteistyötä! Mental Space Psychology: Depression and Personality in Mental 
Space –koulutus 24.-26.8.2018, kouluttaja Ph.D. Lucas Derks, Tuusulassa, kokoushotelli Gustavelundissa, pe-su  
klo 9-16.30. Hinta 605,- + alv 24% (750,20) sisältäen koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamiaiset, lounaat ja kahvit. 
Lue lisää www.nlpkoulutus.info. Sitovat ilmoittautumiset 30.7.2018 mennessä marja-leena@savimaki.net. 
 
Syyskuu 2018 
NLP Practitioner 2018-2019 Vantaan aikuisopistossa, la-su 1.-2.9.2018, 6.-7.10.2018, 10.-11.11.2018,  
1.-2.12.2018, 12.-13.1.2019, 2.-3.2.2019, 9.-10.3.2019, 6.-7.4.2019, 4.-5.5.2019, yht. 18 päivää, 132h, klo 9-16.  
Hinta 990,- + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 

 
NLP Master Practitioner 2018-2019 Vantaan aikuisopistossa, sisältää Sosiaalipanoraamajohdannon.  
7.-9.9.2018, 13.-14.10.2018, 17.-18.11.2018, 15.-16.12.2018, 26.-27.1.2019, 16.-17.2.2019, 16.-17.3.2019,  
12.-14.4.2019. HUOM! Eka ja vika jakso pe-su, muut la-su, 18 päivää, 132 tuntia, klo 9-16, hinta 990,- + alv 0%. 
Sitovat ilmoittautumiset www.ilmonet.fi. 
 
VUONNA 2019  
Social Panorama Consultant –koulutus suomeksi, Vantaan aikuisopistossa pe-su 17.-19.5. ja 14.-16.6.2019 
klo 9-17, yht. 6 päivää, hinta 1180 €, + alv 0%. Sitovat ilmoittautumiset alkavat syksyllä 2018 www.ilmonet.fi. 

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

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

Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus 

Uusi NLP-kirja 
 
Veli-Matti Toivonen ja Totte Vadén: 
 

Palata sinne missä on  

     
”NLP:tä on väitetty huuhaaksi. Se ei pidä paikkaansa. Se on 
extreme-huuhaata.” 

 
Yhteensä yli 80 vuotta psykologeina ja psykologisessa hoitotyössä, yli 60 vuotta 
psykoterapeutteina, yli 60 vuotta NLP:n parissa jona aikana lisäksi yli 160 
pitkää NLP koulutusta (VMT), ovat vieneet jonnekin, mihin ei tiennyt olevansa 
matkalla. Kun päivittäin ihmisten kanssa ihmettelee arjen, elämisen ja olemisen 
kysymyksiä, joutuu pakostakin oppimaan jotain.  
 
Meillä se oppiminen on tapahtunut hyvin hitaasti, se on ollut suorastaan 
ryömimistä ja lähes kaikesta opetetusta tiedosta on tarvinnut luopua. Vain näin 
on päässyt palaamaan sinne, missä on koko ajan ollutkin.  
 

Lukijakommentti: ”Toisaalta se on kuin irtokarkkikauppa, voi napata punaisia ja sinisiä 
karkkeja, suolaisia ja makeita ja kerätä ihanan namipussin... sen voi avaa, lukea luvun tai 
puolikkaan ja antaa aivojen (tai kehon) askarrella … Lopun luvut ovat ”isompia”. Tuo ei 
ole oikea sana, en vaan keksi sitä. Lukeminen hidastuu, on pysähdyttävä useimmin 
ajattelemaan lukemaansa. Huomaan väittäväni vastaan, myönteleväni, muistelevani, 
vieväni lukemaani pidemmälle jne.” 

 

 
12 lukua. Uusia ideoita, uusia menetelmiä, paljon esimerkkejä ja hienoja 
mallituksia NLP Master ja Trainer koulutuksista. Ilmestynyt huhtikuussa 2018! 
Tilaukset veli-matti.toivonen@vmt.inet.fi tai 0400 756670. 
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Masennuksesta 

ILOON

 oma mieli | niina finne-hyttinen

Mielen häiriöiden tutkimuksessa on jo 
kauan tiedetty, että keho ja mieli ovat yh-
tä. Terveyttä voi hoitaa hyvän terveellisen 
ravinnon avulla, aminohapoin ja muiden 
lisäravinteiden avulla. Kun terveelliset 
menetelmät otetaan käyttöön voi masentu-
neen mieli avautuakin ihan uudella tavalla. 
Näin tapahtuu myös NLP:n kautta.

FLY mielen häiriöt seminaarissa 2017, oli 
puhumassa myös tohtori James S. Gor-
don. Hänellä on usean vuosikymmenen 
kokemus mielen häiriöiden hoidosta ilman 
lääkkeitä. Rentoutus-, meditaatio- ja tie-
toisen läsnäolon harjoituksilla ja mene-
telmillä on saatu hyviä tuloksia. Jo 3-5 
minuutin meditaatio päivässä auttaa, kos-
ka se tasapainottaa hermostoa. Gordonin 
lähestymistavat depression hoitamiseksi 

Masennuksesta iloon on monta erilaista reittiä. NLP:n 
keinovalikoimasta esimerkiksi sosiaalipanoraama ja omien 

voimavarojen tutkiminen ovat hyviä keinoja, kirjoittaa
Niina Finne-Hyttinen. 

ovatkin meditaatio, biofeedback, tietoiseen 
läsnäoloon perustuva kognitiivinen tera-
pia, ohjattu mielikuvitus, liikunta ja hyvä 
ravinto. Myös tiedostava läsnäolo koettiin 
tärkeäksi asiaksi depression hoidossa.

NLP:ssä korjaavia elementtejä löytyy eri-
laisista harjoituksista. Hyvän terveellisen 
läsnäolon kanssa voidaan NLP-paketista 
poimia esimerkiksi a) sosiaalipanoraama 
b) omien voimavarojen löytäminen (esim. 
hoitavien korttien avulla) c) positiivisten 
voimavarojen ankkurointi kehoon tai 
vaikkapa d) kohtaaminen oman itsen 
kanssa harjoituksen avulla. Nämä ovat 
turvallisia menetelmiä, ja auttavat henki-
löä löytämään uusia voimavaroja taikka 
löytämään itsessään jo olevia voimavaroja 
takaisin pintaan.

 Tutkimusten 
mukaan kolme 
tunnetta pidemmällä 
aikavälillä huonontaa 
olotilaamme – näitä 
ovat toivottomuus 
avuttomuus ja 
arvottomuus.

 Sosiaalipanoraama-
malli, The Social 
Panorama Model, on 
työväline tiedostamatto-
mien sosiaalisten systee-
mien, ajattelukuvioiden, 
tutkimiseen ja niiden 
muuttamiseen.



HARJOITUS
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oma mieli | niina finne-hyttinen

SOSIAALIPANORAAMA

Sosiaalipanoraamamalli, The Social Panora-
ma Model, on työväline tiedostamattomien 
sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden, 
tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. Mallin 
avulla voidaan parantaa kaikenlaisia ihmis-
suhteita ja ratkaista yksilöiden ja ryhmien 
välisiä vuorovaikutusongelmia.

Ihmisen sosiaalinen panoraama voidaan 
määritellä henkilön sosiaalisten mielteiden 
summaksi. Sosiaalipanoraamassaan ihminen 
itse on keskellä ja kaikki merkitykselliset ih-

miset ovat siinä ympärillä kuvattuina omilla 
sijaintipaikoillaan.

”Sosiaalipanoraaman yleisin muoto 
muistuttaa lähinnä laajaa panoraamamai-
semaa, jossa henkilö itse (kinesteettinen 
minä eli tunne itsestä) sijaitsee keskustas-
sa, paikassa, mistä näkee, kuulee ja tuntee 
joka suuntaan. Tämän keskeisen paikan 
ympärillä sijaitsevat ihmiselle olennaiset 
mielteet yksilöistä ja ryhmistä. Sosiaaliset 
mielteet eli kokemukset voidaan sijoittaa 

mihin tahansa ihmistä ympäröivään so-
sio-mielleavaruuteen”, kerrotaan Marja 
Leena Savimäen kouluttaja-sivuilla (http://
www.savimaki.net/artikkelit_suhde.html). 

Voidaan tiivistetysti sanoa, että sosiaali-
panoraamamalli pystyisi tulevaisuudessa 
auttamaan masentunutta näkemään itsensä 
sosiaalisessa ympäristössä ja paremmin 
luottamaan sosiaalisiin suhteisiin myös re-
aalimaailmassa.

  Pyydä valmennettavaa kirjoittamaan paperille viisi ominaisuutta, jota haluaa vahvistaa itsessään.

  Kysy valmennettavalta, mitkä näistä ovat kolme tärkeintä ja alleviivaa ne tietynvärisellä värikynällä (tai anna   
 valmennettavan tehdä tämä itse).

  Valitse yksi asia, jota haluaisit yhä itsessäsi kehittää. Ympyröidään se.

  Kysytään seuraavaksi: 

- Mitä ominaisuuksia sinulla tulisi olla enemmän, jotta voisit kehittää tuota asiaa jonka valitsit?
- Mistä voisit poimia näitä ominaisuuksia?
- Kenellä niitä olisi? Kuinka arvelet hänen kehittäneen asioita?
- Mistä tiedät olevasi listaamissasi asioissa hyvä?
- Mistä saat hyvää palautetta?
jne.

Menetelmä on tarkoitettu myönteisen ajattelun ja minäkuvan vahvistamiseksi. Auttaa tiedostamaan itsestä 
myönteisiä puolia haasteiden keskellä. (Lähde: 5-3-1 www.ideapakka.fi )

Masennuksesta kärsivä voi näiden harjoitusten avulla mahdollisesti parantaa myönteistä ajattelua ja minäkuvaa, 
löytää uusia yhteyksiä asioiden välillä ja siten nähdä asiat positiivisempana ja antaa uskoa omaan itseen.

OMIEN VOIMAVAROJEN LÖYTÄMINEN
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NIINA FINNE-HYTTINEN

Olen 41-vuotias NLP Master Practi-

tioner, MBA, ravintoterapiaopiskelija 

sekä reiki-hoitaja. Lähellä sydäntäni 

on NLP ja muu hyvinvointikirjalli-

suus. Lisäksi harrastuksena salihar-

joittelu sekä restoratiivinen jooga.

Tutkimusten mukaan kolme tunnetta pi-
demmällä aikavälillä huonontaa olotilaam-
me – näitä ovat toivottomuus, avuttomuus 
ja arvottomuus. Nämä tunteet voi muuttaa 
ankkuroimalla positiivisia tunteita kehoon, 
josta ne voidaan ottaa milloin vain käyt-
töön.

Tee seuraavasti!

Muuta nuo sanat sinulle sopiviksi vastakoh-
diksi – esimerkiksi kiitollisuudeksi, voiman 
tunteeksi ja rakkaudeksi itseä kohtaan. 
Elävöitä nämä voimavarat ensin voimak-
kaiksi tunteiksi ja ankkuroi ne sitten eri 
kehon osiin laittamalla käsi ankkuroitavaan 
kohtaan ja viemällä siihen tunne. Tee tämä 
useampaan kertaan, voit sulkea silmäsi ja 
keskittyä. Voit myös vahvistaa tunnetta 
menemällä kuviteltuun tilanteeseen, missä 
sinulla on ollut näitä voimavaroja.
Nyt voit mennä tähän tunnetilaan ja 
viedä sen kuviteltuun tai haasteelliseen 
todellisuuden tilanteeseen. Tunne muutos 
kertauksen avulla! Nyt voit tuntea itsesi 
varmemmaksi ja esimerkiksi vähemmän 
masentuneeksi?

Kohtaaminen oman itsen kanssa

Kannattaa kysyä hyviä kysymyksiä suh-
teestaan itseen esimerkiksi seuraavasti:

- Miten suhtaudut tähän henkilöön, omaan 
itseesi? Onko hän kumppani, kiusankap-
pale, yhteistyökumppani, ystävä, työkalu 
tai joku muu? Millaisen nimen antaisit hä-
nelle, miten kuvaisit häntä?
 

POSITIIVISTEN VOIMAVAROJEN 
ANKKUROINTI

- Millaiset välit sinulla on tähän henkilöön, 
itseesi? Kiitätkö aika ajoin vai oletko ehkä 
pettynyt? Riitelettekö, oletteko sovussa, 
toimiiko yhteistyö hyvin? Kuinka paljon 
ylipäätään olette tekemisissä keskenänne? 
Kysytkö hänen mielipidettään tärkeissä 
asioissa, vai kuunteletko mieluummin tois-
ten mielipidettä ja otat herkemmin muiden 
tunteet huomioon?

- Kuinka kohtelet itseäsi: Välinpitämättö-
mästi, ymmärryksellä ja myötätuntoisesti, 
vaatien vai jotenkin muuten? 

(Lähde: Toivonen ja Koivisto. 2010. Itsestään. Ainee-
ton tuotanto ja henkilökohtainen kasvu.)

Parasta on sen tiedostaminen, että juuri sinä 
voit muuttaa maailmaasi kohti iloa! 

Niina Finne-Hyttinen

Kategoria: Ajattelun avartaminen, uskomusten muuttaminen
Vaikeusaste: Ei ole aina helppoa olla riittävän rehellinen
Aikapuite: Vartista eteenpäin

ONKO SE TOTTA?

Kysymyksiä uskomusten/käsitysten epäröittämiseen ja muuttamiseen.

Haastattele aluksi uskomus / käsitys, joka koskee itseäsi tai jotain toista ihmistä. Esim. ”hän ei välitä minusta”, 
”hänen ei pitäisi myöhästyä”, ”hän ei saisi aina haukkua minua”, tai ”olen liian vanha / lihava / laiha / tyhmä / 
laiska / arka”. Kysymyksiä kysyessäsi anna vastaajalle aikaa odottaa syvempien vastuksien nousemista mie-
leen. Harjoitus tehdään verkkaiseen tahtiin, kuulostellen.

Harjoituksen voi tehdä parin kanssa ja jos teet yksin suosittelen, että kirjoitat vastaukset ylös, jottei mieli 
pääse huijaamaan.

Kysy:
Voitko ehdottomasti TIETÄÄ, että se on totta? (Kysy vilpittömästi ja kiinnostuneena.)
Olet ajatellut ja kokenut noin, MUTTA onko se aina, ehdottomasti absoluuttisesti totta?  
(Kysy vilpittömästi ja kiinnostuneena.)
Jos ajattelee noin, mitä se vaikuttaa, kun uskot tämän ajatuksen? 
Mitä tunteita koet, kun uskot tuon ajatuksen?
Millaista toimintaa se aiheuttaa, kun uskot tuon ajatuksen?
Tuoko tämä ajatus rauhaa vai stressiä elämääsi?
Mitä sellaista tästä ajatuksesta kiinni pitäminen antaa sinulle, josta et halua luopua?
Mitä et kykene tekemään, kun …
Kuka tai mitä olisit ilman tuota ajatusta?
Sulje silmäsi ja kuvittele elämääsi ilman tuota ajatusta. Mitä tapahtuu? Mitä näet, kuulet, tunnet?
Kuinka eläisit elämääsi ilman tuota ajatusta?
Jos et kykenisi ajattelemaan niin, kuin elämäsi olisi erilaista?
Käännä tuo ajatus ympäri, tee sille täyskäännös, mikä siitä tulee?
    Käännä eri tavoin ympäri – saman ajatuksen voi kääntää monella eri tavalla.
    Esim; vastakohdaksi / nurinpäin / takaperin / ylösalaisin / väärinpäin / peilikuvaksi
    “Hän loukkasi minua” -> Hän ei loukannut minua. / Hän auttoi minua. / Minä loukkasin  itseäni. /
     Minä loukkasin häntä, jne.
Mitä mieltä olet nyt alkuperäisestä uskomuksesta / käsityksestä?
Kerro vähintään kolme asiaa, joiden perusteella täyskäännös on vähintään yhtä totta kuin alkuperäinen ajatus.
Jos eläisit tätä täyskäännöstä, mitä tekisit tai kuinka eläisit elämääsi toisin kuin nyt elät?

Harjoitus on mukaeltu kirjasta: Neljä kysymystä, jotka voivat muuttaa elämäsi / Byron Katie. 

mieliharkka
 oma mieli | anita ahonen
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Sitä ajattelee, että elämässä kaikki on hyvin. Miksi?
 
On juuri comebackin kadonneiden tavaroiden taivaasta teh-
nyt passi, jolla pääsee aamulla ajoissa Tukholmaan, nälkäinen 
poikaystävä ja läähättävä koira (ja välillä juuri toisin päin). On 
paljon mielenkiintoisia töitä ja prokkiksia ja vapaaehtoisto-
iminteita, glitteriä, agenttiasentoja, bikineitä ja kulahtaneita 
uimapukuja sisältäviä harrasteita. On hyväksyvä ympäristö, 
jossa voi tanssitunnilla työntää, vaikka piti vetää (tai juuri 
toisin päin), on katto jalkojen alla ja lattia pään päällä (riippuu, 
mistä roikkuu). On mangontuoksuista body butteria ja vanil-
jantuoksuista teetä. 
 
Ja sitten. Kun paistattelet pannu kuumana läähättävälle poi-
kaystävälle ja nälkäiselle koiralle lihaisaa iltapalaa ja käsissäsi 
on kenen lie pehtoorin salaattipuska. Lattialla on hämähäkki. 
 
Maailman isoin ja karvaisin, selvästi keskivartalolihavuudesta 
vakavasti kärsivä hämähäkki. Kaveri, jota kolesteroliarvot ei 
kiinnosta, tyyppi, joka on valmis haukkaamaan sinua me-
hukkaasta keskivartalostasi. Ihmissyöjähämähäkki. Pahempi 
hämähäkki kuin mitä koskaan on nähty National Geographi-
cilla. Niljakkaampi kuin mitä olet itse koskaan nähnyt, siskosi 
on nähnyt, ja jo edesmennyt isoäitisi on peljännyt Kuusamon 
kulmilla ja Sallan salakapakoissa ja minkä päälle ammoisina 
aikoina ei edes kaikista rohkein gladiaattorimammutti olisi 
uskaltanut astua. 
 
KOSKA NÄMÄ RÄYHÄKKÄÄT ETELÄ-SUOMALAISET PUL-
LEROHÄHÄMÄKIT NYT KERTAKAIKKIAAN VAAN OVAT SAR-
JASURMAAJIA. Ne vaistomaisesti verkottavat sinut mauk-
kaaksi pikku paketiksi, heittävät vähän sweet & souria päälle ja 
louskuttavat menemään lounaaksi tuosta vain. 
 
Yäk. 
 
Kaameinta tällaisena hetkenä, kun oma elämä, hämähäk-
kejä pelkäävän siskon elämä, Mikael Ilveksen, Steve Irwinin, 
Jacques Cousteaun ja jostain syystä myös David Hassel-
hoffin elämä vilahtaa ylivalottuneena filminauhana silmiesi 
ohi, on se, että huomaat olevasi keittiössäsi yksin kahdeksan 
grillimakkaran ja sen saatanan tekosia olevan hämähäkin 
kanssa. Mietit, että onko viimeinen ääni, mitä kuulet, vaimea 
Jenni Vartiaisen ‘Mä en haluu kuolla tänä yönä’, hämähäkin 
sarkastisesti laulamana.

UUSIA NÄKÖKULMIA
NYKYISEEN TYÖHÖSI?
TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60 op)
Laatua, tuloksellisuutta ja hyvinvointia! 
Koulutus antaa pätevyyden toimia työn-
ohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille.

VALOKUVATERAPIAN 
MENETELMÄKOULUTUS (30 op)
Syksyllä alkava koulutus on ainoa pitkä 
valokuvaterapian koulutus Suomessa. 

LUONTOYHTEYSOHJAAJA
Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä 
ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin 
opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu ja 
eräopaspalveluissa voimaantuen samalla 
itsekkin. 

Hae mukaan koulutuksiin
WWW.MUURLANOPISTO.FI
toimisto@muurlanopisto.fi | 044 758 1506

Eräänä iltana, 
kun kaikki oli hyvin

Pieni päiväkirjaote hetkestä, kun elämässä on kaikki hyvin 
ja ei ole. Ja kun näkee mitä tarvitsee ja mitä ei halua. 

Kurkista Tarja Törmäsen elämään hänen kotikeittiössään.
 

 Vilkas mielikuvitus auttaa joskus rakastumaan nöyhtäpalloihin.

Kunnes huomaat, että se hämäkki onkin iso, poikaystävän tai 
koiran sukasta peräisin oleva nöyhtäpallo. 
 
Rakastan nöyhtäpalloja. Rakastan sukkia. Annetaan kaikkien 
sukkien sukkia vaan. 
 
Nöyhtäpallot – hämähäkit: 1 000 000 – 0. 
 

Tarja Törmänen 
pelkää lukuisista NLP-harjoitteista huolimatta yhä hämähäkkejä 
ja on hyväksynyt tarvitsevansa tämän pelon elämäänsä, ainakin 
jossain määrin. 
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”Olen onnistunut työssäni, jos olen saanut edes yhden ihmisen maailmassa 
avaamaan silmänsä, havaitsemaan epäoikeudenmukaisuuksia ja muuttamaan 

ajatteluaan ja toimintaansa edes hitusen. Mutta en oikein usko ihmiseen. 
En edes itseeni. Se on kirjoittamistyössäni hyvä. Kun kritisoin itseäni, 
en eksy itseihailun illuusioon.” Näin toteaa medianomi Rafael Donner 

Seija Mauron haastattelussa

Kuuntelin Rafael Donneria Kustannusosa-
keyhtiö Teoksen infotilaisuudessa, jossa 
haastateltiin viittä kevätkauden 2018 
uutuuskirjan julkaisutta kirjailijaa. Rafael 
Donner julkaisi tammikuun lopussa esikoi-
sensa: Ihminen on herkkä eläin, ruotsiksi 
Människan är ett känslig djur – en själv-
biografisk essä. Juuri tunteista Rafael haas-
tattelussa puhuikin. Hänelle ihminen on 
tunteva eläin. Osuvampi käännös sanalle 
’känslig’ olisikin mielestäni ollut ’tunteva’ 
kuin ’herkkä’. 

Ulkopuolisuus ja yksinäisyys inhimillisinä 
tunteina ja omana kokemuksena, kyky 

olla tietoinen omasta kuolemasta, häpeän 
tunne. Muun muassa näitä teemoja Ra-
fael Donner pohti haastattelussa. Oma 
kiinnostukseni heräsi välittömästi. Haluan 
tietää lisää ja kirjoittaa tämän nuoren mie-
hen pohdinnoista. Sillä nuori tämä 27 vuo-
tias esikoiskirjailija on – ainakin minuun 
verrattuna. Sovimme haastattelun Musiik-
kitalon kahvilaan, yhteen helsinkiläisten 
olohuoneista. 

Haastattelu kesti 1,5 tuntia. Menin tapaa-
miseen mielessäni samat peruskysymykset, 
jotka ovat olleet kaikkien Ammattilaisia 
-sarjan haastatteluiden runkona: miten 
haastateltava tuli valinneeksi sen työn, 
jota nyt tekee, onnistumiskokemukset 
tässä työssä, kokemuksen purkaminen 
V-A-K-kielelle, millaisen jäljen haluaa 
omalla työllään jättää lähiympäristölleen, 
koko maallemme tai koko maailmankaik-
keudelle. 

Häpeän häivähdys hiipi mieleeni, kun 
kuuntelin haastattelun äänitystä. Kuulos-
ti siltä, että enemmänkin puhuin omista 
kokemuksistani ja ajatuksistani kuin haas-
tattelin. Intoilin mielipiteistäni, keskeytin 
haastateltavan moneen otteeseen ja opetin 
päällepäsmäröinneilläni. Kiinnostukseni 
oli herännyt, enkä malttanut olla pohti-

matta ääneen, haastattelijasta tuli kom-
mentaattori ja kertoja. Artikkeli on kooste 
Rafael Donnerin kirjan, haastatteluni ja 
Helsingin Sanomien ja Aamulehden artik-
kelien pohjalta.

Alkuun vielä itsestäni. Ei häpeän tunne 
ensivisiitillä luonani ollut, tuttua on toi-
sistakin haastatteluhetkistä ja kirjallisista 
tuotoksista. Apua, en osaa kysyä/kuunnel-
la/kirjoittaa!

Ja samat toteamukset perfektissä/im-
perfektissä. Paljon on toisaalta ollut on-
nistumisen ja helppouden kokemuksia, 
sekä haastatellessani että kirjoittaessani. 
Kiitollisuutta olen kokenut ja koen hyvin 
paljon. Ammattilaisia haastatellessani olen 
tavannut kymmeniä upeita ihmisiä, eri am-
matteja edustavia, sattumalta tapaamiani. 
Itseymmärrystäni, ihmis- ja maailmankäsi-
tystäni ovat kaikki rikastuttaneet. 
  
Miten monta kertaa olenkaan ajatellut, et-
tä kylläpä elämä hellii minua, kun tämän-
kin ihmisen sattumalta kohtasin ja hän tuli 
haastateltavaksi. Kuten Rafael Donnerin. 
Rohkeninko häpeästäni puhua, kun hän-
kin siitä puhui? Ehkä. 

Silmien avaaja  
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- Minulla ei ole koskaan ollut itsevarmaa 
oloa tehdessäni sitä mitä teen. Usein olen 
tuntenut häpeää. En siksi, että toiset tietäi-
sivät, mitä tein, vaan siksi, että itse tiedän, 
sanoo Rafael.

Kaksi koulua

Rafael Donner on elokuvaohjaaja, käsikir-
joittaja ja nyt myös kirjailija. Lisäksi hän 
on Studentbladetin päätoimittaja vuoden 
2018 alusta. Hän opiskeli elokuvaohjausta 
ja käsikirjoitusta ruotsinkielisessä ammat-
tikorkeakoulussa Arcadassa ja valmistui 
medianomiksi muutama vuosi sitten. 
Hän on ohjannut useita lyhytelokuvia, 
joita on myös palkittu. Viime vuonna val-
mistuneessa elokuvassa Perkele 2 – kuvia 
Suomesta hän vastasi kuvauksesta. Elo-
kuva on Rafaelin isän Jörn Donnerin oh-
jaama ja tuottama. Jo kymmenen vuoden 
ajan on Rafael hoitanut eri tehtäviä isänsä 
tuottamissa elokuvissa. Isän elokuvat hän 
mainitseekin toiseksi tärkeäksi elokuva-
koulukseen. Ensimmäinen elokuvista oli 
Kuulustelut vuonna 2009. 

Isänkö jalanjäljissä?
Ammatinvalinnastaan Rafael Donner tote-
aa, että isän, elokuvatuottaja, -ohjaaja ja 
-käsikirjoittajan esimerkki on varmaankin 
valintaan vaikuttanut. 
- Olen saanut isältä alitajuisesti kipinän 
alalle. Ensimmäinen tietoinen ajatus elo-
kuva-alasta minulla oli muistaakseni kuu-
sitoistavuotiaana Australiassa, jossa olin 
vaihto-oppilaana. Junassa istuessani kat-
selin yhtä tilannetta ja muistan ajatelleeni: 
tästä voisi tehdä elokuvan. Australian olin 
valinnut siksi, kun se on mahdollisimman 
kaukana Suomesta. Pakenin Suomessa 

kokemaani monokulttuurista tyranniaa 
Australiaan ja jouduin keskelle monokult-
tuurista tyranniaa – toisin toisenlaista, 
mitä olin kokenut syrjäisellä Suomen pik-
kupaikkakunnalla.

Tunteet tienviittoina

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet, 
herkkyys ovat olleet Rafaelille tuttuja lap-
suudesta asti. Tuttua on myös kyky ulko-
puolisena tarkastella tilanteita. Herkkyys, 
tunteiden tunnistaminen ja havainnoimi-
sen taito lienevät tärkeitä elokuvaohjaajan 
työssä. Voisivatko ne vaikuttaa myös alalle 
hakeutumiseen? 

Rafael kertoo, että hän oli perheen muut-
tojen takia joutunut ulkopuolisen ase-
maan. Kun hän oli kuusivuotias, perhe 
muutti Los Angelesista Tammisaaren maa-
seudulle, Bromarviin. Los Agelesissa isä 
Jörn oli Suomen konsuli 1995 – 1996. 

- Muutimme miljoonakaupungista kaiken-
laisen runsauden keskeltä keskelle ei mi-
tään, naapurit kaukana ja koulumatkaakin 
20 kilometriä. Olin erilainen, en osannut 
käyttäytyä kuin paikkakuntalaiset. En kuu-
lunut joukkoon, olin kuuluisan Jörn Don-
nerin poika, kaupunkilainen, hienostoa.
 
- Sitten kun aloin päästä joukkoon, olla 
yksi heistä, perhe muutti taas takaisin 
Helsinkiin. Menin Brändö gymnasiumiin 
ja taas jouduin ulkopuolelle, nyt olin maa-
laisjuntti. 

”Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, 
totuus on päivänselvä: minulla ei ollut 
koulussa ystäviä, ja sosiaalisen vammani 
takia en onnistunut hankkimaan uusia – 
olin yksinäinen.”

Näin Rafael toteaa kirjassaan. 
Yksinäisyys oli läsnä myös kaukana Aus-
taraliassa. Kirjassaan Rafael kertoo leiri-
nuotiokokemuksesta. Eräs nuotiolla istu-
vista kysyi, mistä Rafael on kotoisin. Hän 
vastasi olevansa Suomesta 

- From Finland. Tähän leiriläiset kommen-
toivat kuorossa nauraen, että ethän sinä 
ole from Finland, sinä olet from Never-
land. Sinä et ole mistään kotoisin. Ja hän 
joka ei ole mistään kotoisin, ei myöskään 
pääse elämässään mihinkään.

”Nobody, yksin leirinuotiolla Australias-
sa, yksinäisempänä kuin koskaan sen jäl-
keen. Muistan että se sattui. Yksinäisyys 
teki kipeää. Se muuttui fyysiseksi.” 

Tämä kokemus oli Rafaelille hyvin kipeä 
ja samalla hyvin tärkeä – suorastaan kään-
teentekevä. Leirinuotiolta palattuaan hän 
kertoo vannoneensa, että ei enää ikinä tule 
olemaan niin yksinäinen kuin oli siellä 
ollut. Kokemus synnytti myös oivalluksen, 
josta hän toteaa kirjassaan näin: 

“Nyt minä vihdoin tajuan, ymmärrän että 
olen koko ikäni odottanut, että muut kan-
tavat vastuun onnestani, nyt ymmärrän, 
että vain minä voin auttaa itseäni, jos en 
halua olla näin yksinäinen. Tajuan että 
sosiaalisuus, nauraminen ja hymyilemi-
nen, kuunteleminen, kyseleminen, kes-
kusteleminen ja puhuminen ovat tärkeitä 

asioita, ja jokin muuttuu… pikkuhiljaa 
muutun, kunnes avuton maalaispoika ka-
toaa kokonaan. Saan ystäviä… Minusta 
tulee iloisempi, itsevarmempi ja avoimem-
pi, eikä muutos pääty siihen: kun palaan 
koti-Suomeen, kaikki on toisin. Helsinki 
ei enää tunnu niin suurelta ja pelottaval-
ta. Suurkaupunki tuntuu yhtäkkiä pie-
neltä ja muuttuu siksi suureksi pikkukau-
pungiksi, joka se oikeastaan on.”

Auenneita silmiä ei voi sulkea

Kysymys työssä onnistumisesta tuntuu 
epäreilulta ja mahdottomalta vastata, niin 
Rafael tuumii. 

- Ei voi kysyä miten koen onnistumisen, 
kysymys on väärä. En ole onnistunut. 
Olen epäonnistunut kaikessa ja siitä kai-
kesta olen oppinut. Kaiken sen viisauden, 
joka tällä hetkellä on, olen saanut epäon-
nistumisten kautta. 

- Onnistuminen on näkökulma. Yhdestä 
vinkkelistä katsottuna on onnistunut, toi-
sesta epäonnistunut. Ihminen on sosiaali-
nen eläin. Kuka loppujen lopuksi päättää, 
onko jokin yksilö onnistunut. Onnistumi-
nen on aika kapitalistinen tapa ajatella. 
Ihmisyyteen kuuluu epätäydellisyys, me 
emme ole rationaalisia onnistuvia koneita. 

- Työssä onnistuminen edellyttää merki-
tyksen löytämistä. Pitää ensin löytää jotain 
jota varten elää, jotta voi työllään saada 
onnistumisen kokemusta.

- Ihminen on tunteva eläin. Tunteet ovat 
tärkeitä. Tunteet ovat ensin, rationalisointi 
niiden jälkeen. Ajatukset, pohdinta ja jär-
keily ovat yritys selittää tunteita. Joillekin 
tunteille on vaikea tai jopa mahdotonta 
löytää sanoja, tunteet ovat ikään kuin sa-
nojen tuolla puolen. 

Me aliarvioimme yksinäisyyttä, emme 
pelkää sitä tarpeeksi. Taudit voivat viedä 
meiltä hengen, mutta yksinäisyys pilaa 
koko elämän ja toimii kasvualustana on-
nettomalle olemassaololle.”

Jos edes yksi ihminen…

Yksinäisyys, huoli, ilmaston muutos, so-
dat, itsekkyys, ahneus… Paljon on 
epäkohtia.
 
- Olen onnistunut työssäni, jos olen saanut 
edes yhden ihmisen maailmassa avaamaan 
silmänsä, havaitsemaan epäoikeudenmu-
kaisuuksia ja muuttamaan ajatteluaan 
ja toimintaansa edes hitusen. Mutta en 
oikein usko ihmiseen. En edes itseeni. Se 
on kirjoittamistyössäni hyvä. Kun kritisoin 
itseäni, en eksy itseihailun illuusioon. 

- En tiedä, mitä minusta isona tulee, onko 
elokuva vai kirjoittaminen päätyöni vai 
molemmat yhdessä. Vai jotain muuta. Elä-
mä on kuitenkin aika sattumanvaraista ja 
parempi katsoa, mitä milloinkin eteen tulee. 
Sen kuitenkin tiedän, että tärkeää on luo-
vuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
Hyvä on myös säilyttää tietynlainen ulko-
puolisuus, olla sisäpiiriklubien ulkopuolel-
la, ettei menetä omaa integriteettiään. Ja 
sen säilyminen on minulle hyvin tärkeää. 

Seija Mauro

Lähteet:
Haastattelu: Rafael Donner 9.1.2018
Kirja: Rafael Donner (2018) Ihminen on herkkä 
eläin. TEOS 
Artikkelit: HS 15.9.2017 ja Aamulehti 
Lainaukset kirjasta Ihminen on herkkä eläin. 

Raju yksinäisyyden kokemus toi Rafae-
lille oivalluksen, että on itse vastuussa 
omasta onnestaan. Hän kokee olevansa 
vastuussa ei vain itsestään vaan myös laa-
jemmin.

- Kun silmäni ovat auenneet jollekin yh-
teiskunnalliselle epäkohdalle, en saa niitä 
enää kiinni. Jos havaitsen jonkin epäkoh-
dan, en voi jäädä toteamaan, että elämä 
nyt vain on epäoikeudenmukaista ja että 
minä yhtenä pienenä yhteiskunnan osana 
en voi asialle mitään. Näinhän monet 
ihmiset tekevät. Itse yritän edes pienesti 
muuttaa omaa käyttäytymistäni ja omalla 
työlläni – elokuvillani, kirjoituksillani – 
vaikuttaa epäoikeudenmukaisuuden pois-
tamiseksi.

Rafael Donnerilla on omat syvät yksinäi-
syyden kokemukset ja niiden korjaami-
sesta hän kokee olevansa itse vastuussa. 
Vastuussa hän kokee olevansa laajem-
minkin. Yksinäisyys on yksi asia, jonka 
suhteen hänen silmänsä ovat avautuneet 
eikä hän saa niitä kiinni ennen kuin on 
tehnyt jotain. Nyt hänen tekonsa on kir-
joittaminen: 

“…Yksinäisyys on kuoppa. Sille on omi-
naista jonkin puuttuminen. Siksi siihen 
on vaikea tarttua: Lehtien on helpompi 
kirjoittaa terroriteoista kuin yksinäisyy-
destä, sillä terroriteko on tapahtuma, jo-
ta voi kuvailla sanoin, visuaalinen asia, 
josta voi kertoa kuvin, ja aikasidonnai-
nen, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on 
tietty ajankohta, alku ja loppu.

On valitettavaa, ettei yksinäisyys ole riit-
tävän mediaseksikästä, sillä Suomessa ei 
ole mitään muuta yhtä akuuttia sairaut-
ta. Toisaalta on todella omituista, miten 
auliisti me sille altistumme….  

”Lehtien on helpompi 
kirjoittaa terroriteoista 
kuin yksinäisyydestä, 

sillä terroriteko on 
tapahtuma, jota voi ku-

vailla sanoin, 
visuaalinen asia, 

josta voi kertoa kuvin 
 ja aikasidonnainen.”

”Onnistuminen on 
näkökulma. Yhdestä 

vinkkelistä katsottuna 
on onnistunut, toisesta 
epäonnistunut. Ihminen 

on sosiaalinen eläin. 
Kuka loppujen lopuksi 

päättää, onko jokin 
yksilö onnistunut.”

”Tunteet ovat ensin, 
rationalisointi niiden 

jälkeen. Ajatukset, 
pohdinta ja järkeily 
ovat yritys selittää 

tunteita.”

”Taudit voivat viedä 
meiltä hengen, mutta 

yksinäisyys pilaa koko 
elämän ja toimii 
kasvualustana 
onnettomalle 

olemassaololle.”

”Joillekin tunteille on 
vaikea tai jopa mah-
dotonta löytää sano-
ja, tunteet ovat ikään 
kuin sanojen tuolla 

puolen.”

”Ihmisyyteen kuuluu 
epätäydellisyys, 

me emme ole 
rationaalisia, 

onnistuvia koneita.”
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Kiireen 
KESYTYS

Joudumme itse määrittelemään, 
paljonko on riittävästi jaksaak-
semme ja voidaksemme hyvin, 
kirjoittaa Anita Ahonen.

 Voi hyvänen aika.
Olen myöhässä!
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50 MIELI  |  SYKSY 2017

Liisan seikkailut Ihmemaassa alkavat, kun 
Liisa lähtee seuraamaan valkoista, liiviin 
pukeutunutta kania. Kanilla on kädes-
sään valtava taskukello ja se huudahtaa 
vähän väliä ”Voi hyvänen aikana. Olen 
myöhässä!”

Kani on jatkuvasti myöhässä sieltä missä 
hänen olisi pitänyt jo olla. Kani säntäi-
lee, panikoi ja ryntäilee paikasta toiseen. 
Kiire on saanut kanin valtaansa, eikä se 
pysty olemaan aloillaan tai pysähtymään 
minkään äärelle. Liisa lähtee seuraamaan 
kummallista kania ja putoaa kaninkoloon 
päätyen Ihmemaahan. Seuraa toinen tois-
taan jännittävämpiä seikkailuja ja tarinan 
lopussa Herttakuningatar julistaa Liisan 
mestattavaksi. Liisa pakenee ja tulee ovel-
le, jonka avaimenreiästä hän näkee itsensä 
nukkumassa puutarhassa. Tarina päättyy 
hänen sisarensa herätettyä hänet.

Mitä jos valkoinen kani onkin mieli, joka 
säntäilee, panikoi ja ryntäilee paikasta toi-
seen? Onko kiire saanut mielen valtaansa, 
eikä se osaa pysähtyä tähän hetkeen ja 
olennaisen äärelle? Mikä mielen herättäisi?

Kiire on jännitteinen tila, jolla on suhde 
aikaan. Kiire on suhteessa toimijan 
kykyihin.
- Wikipedia

Olemme ympäristömme kasvatteja ja oh-
jelmoituneet pienestä pitäen suomalaiseen 
suorituskeskeiseen kulttuuriin. Arvostam-
me auktoriteetteja, sääntöjä ja ohjeita.  
 
Ongelmaksi se muuttuu, jos menetämme 
yöunemme tekemättömien töiden takia tai 
kärsimme työperäisestä stressistä. Vaikka 
olisimme kuinka ohjelmoituneet ulkoa-
päin, tulemalla tietoiseksi omista ajattelu-

malleistamme, voimme aina ainakin yrit-
tää muuttaa niitä.  

Mikä on suhteesi seuraaviin väittämiin? 
- Nopea on aina parempi kuin hidas
- Työt loppuvat tekemällä
- Jatkuvasti kiireinen on tehokas
- Aikaa riittää enemmän, kun pitää vauh-
tia yllä
- Paljon töitä johtaa väistämättä liialliseen 
kiireeseen
- Menestyminen edellyttää jatkuvaa kas-
vua
- Määrä on menestymisen mittari
- Kiihkeä kulutus on kansallisen menesty-
misen edellytys

Anja Kulovesi on rakentanut suomalaista 
työkulttuuria kehittävän Kiireenkesytys- 
konseptin. Konseptin ytimessä on jokai-
sen oma henkilökohtainen suhde aikaan. 

NLP-viitekehyksestä katsottuna kiirettä 
ylläpitävät ajattelumallimme ja uskomuk-
semme. Kiireenkesytys sisältää mielenkiin-
toisia työkaluja, joiden perustehtävänä 
on oivalluttaa kesyttäjä oman kiireensä  
rakentamisen perustalle. 

Kiireenkesyttäjän talo

Kiireenkesyttäjän talo rakentuu kolmes-
ta kerroksesta ja yhdeksästä huoneesta. 
Huoneet auttavat oivaltamaan sen, mihin 
itse voi vaikuttaa suhteessa kiireen koke-
miseen. Talometaforan avulla on helpompi 
hahmottaa kokonaisuutta ja siellä voi 
vierailla joko yksin tai yhteisön näkökul-
masta. Avainkysymysten avulla mieli alkaa 
prosessoimaan ja tuottamaan vastauksia 
teemoihin. 

Ensimmäinen kerros on syttymisen ja 
sitoutumisen kerros. Täällä voi pysähtyä 
tarkastelemaan perinteisiä ajanhallinnan 
teemoja. Siellä luodaan tavoitteet ja laite-
taan asioita tärkeysjärjestykseen. Tarkas-
tellaan sitä, missä nyt ollaan, mihin ollaan 
menossa ja miten etenemme. 
Kakkoskerroksen teemana on keskitty-
minen ja tutustutaan läsnäolon sekä koh-
taamisen merkitykseen. Avainkysymyksiä: 
Mikä on tärkeää ja tarpeellista juuri nyt? 
Miten keskitymme oleelliseen riittävän 
kauan? Miten harjoitamme läsnäolon tai-
toa? 

Kolmas kerros on itsensä arvostamisen 
kerros. Siellä haetaan terveitä rajoja ja py-
sähdytään itsen äärelle. Miten tunnistan, 
paljonko on riittävästi? Millainen ympäris-
tö toimii parhaiten? Miten voimme tehdä 
parasta tulevaisuutta juuri nyt?

 Onko kiire saanut 
mielen valtaansa, 
eikä se osaa pysähtyä 
tähän hetkeen ja 
olennaisen äärelle? 
Mikä mielen herättäisi?

Kiirehtijätyylit

Kiireenkesytys-konseptiin kuuluu myös 
kymmenen kiirehtijätyyliä. Ne eivät ole 
uusia persoonallisuustyyppejä, vaan ne 
kertovat millaisen suhteen kukin tyyli 
on luonut suhteessa aikaan. Olemme eri 
rytmisiä, asenteisia ja toiveisia. Ja kunkin 
historia määrittää tulkintamme tilanteisiin. 
Se on usein automaattista, autopilotilla 
elämistä, kunnes tulemme tietoisiksi ja 
olemme valmiit muutokseen. Pienin as-
kelin avainkysymysten herätellessä kukin 
tyyli saa uudenlaisen ja onnellisemman 
suhteen aikaan. Tyyliluonnehdinnoissa on 
esimerkkikysymyksiä. 

Täydellisyyden tavoittelija tähtää kor-
keaan laatuun, eikä välttämättä uskalla 
delegoida tai ainakaan luottaa siihen, että 
joku muukin osaa. Vaatii liikaa, eikä osaa 
tunnistaa, mikä on riittävästi. Mitä voin 
jättää tekemättä, jos aika ei riitä?

Ikuinen uneksija voi eksyä ideaviidak-
koon. Idealistinen visionääri, joka tarvitsee 
toteuttajan rinnalleen, jottei eksy vain 
leijailemaan haaveissaan. Mikä auttaa kes-
kittymään?

Kiihkeästi tulevaisuuteen kurkottajan aja-
tus on puhetta nopeampi. Malttamaton 

 Erityisen 
empaattinen ei 
osaa sanoa ei.

duracell-pupu, jonka haasteena on het-
kestä nauttiminen ja läsnäolo. Miten 
keskityn oleelliseen riittävän kauan?

Turvalliseen menneisyyteen luottaja 
arvostaa tietoa ja järjestelmällisyyttä. 
Hän on kärsivällinen tiedon hankkija, 
joka ammentaa aineksia eilisen opetuk-
sista. Mitä kompromisseja voisin tehdä

Melkein sitoutuja on suorituskeskei-
nen touhuihme. Kun on monta rautaa 
tulessa yhtä aikaa, voi olla vaikeaa py-
sähtyä kuuntelemaan ja tiedostamaan 
juuri tämä hetki. Mikä keskeneräinen 
olisi tärkeää saattaa loppuun?

Huolestumisen mestari on taitava 
kuvittelemaan mahdollisia vaaroja ja 
tulossa olevia epäonnistumisia. Ei ehkä 
tunnista asioita, joihin voi vaikuttaa tai 
erottaa ne niistä joihin ei voi vaikuttaa. 
Luovuus hukkuu murehtimisen alle. 
Mihin asioihin en voi vaikuttaa?

Erityisen empaattinen ei osaa sanoa ei. 
Hän ottaa mielellään muidenkin taakat 
kannettavakseen, myötäelää muiden 
murheissa, kuuntelee, lohduttaa ja huk-
kaa itsensä. Koska voin sanoa ei?

Tunnollisen velvollisuuksien suorittaja 
suorittaa huolellisesti työn lisäksi myös 
kodin, vanhemman ja yhteiskunnan 
velvollisuudet niiden ihanteiden mu-
kaisesti, joilla hän on antanut itsensä 
vakuuttaa. Miten voin vahvistaa omaa 
hyvinvointiani?

Taitava nautiskelija on myös lykkää-
misen mestari. Ajautuu helposti viime-
tipan vintille vitkastelun ja välttelyn 
takia. Mallina muille elämän nauttimi-
sesta. Mihin haasteeseen tartun seuraa-
vaksi?

Ylioptimisti rakentaa aikataulunsa epä-
realistisesti ottamatta huomion keskey-
tyksiä ja yllätyksiä. Yrittää mahduttaa 
yhteen elämään useamman elämän ai-
nekset. Koska pidän virkistäviä taukoja?

 Kiihkeästi tulevai- 
suuteen kurkottajan 
ajatus on puhetta 
nopeampi.
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Elävöitä mielikuvana tulevaisuuden aikajänne.
Tarkista, kuinka pitkä matka aikajännettä on viikko. 
Jos voisit laittaa merkin aikajänteellesi viikon päähän, mihin kohtaan sen laittaisit? 

Voit nähdä mielessäsi seuraavan viikon. Anna nyt kaikkien viikkoon kuuluvien tehtävien tulla viikon sisälle. 
Mitä  tehtäviä tulevaan viikkoon kuluu?
Miten koet? Millainen tunne herää nyt, kun näet tulevan viikon ja tehtävät? Onko aikaa sopivasti? Liian paljon? 
Liian vähän? 

Kokeile ensin ajan lyhentämistä. Lyhennä viikko puolta lyhyemmäksi, jos viikko on esimerkiksi kahden metrin mit-
tainen, lyhennä se metrin mittaiseksi, niin että tehtävät säilyvät samoina. Huomaa miltä se tuntuu ja mitä muuten 
tapahtuu.  

Palauta sitten viikko alkuperäisen mittaiseksi. 
Kokeile toisin päin. Seuraa mitä tapahtuu, kun annat ajan pidentyä. Tehtävät säilyvät samoina, mutta aikajänteesi 
venyy pidemmäksi. Jos viikko alkuperäisessä aikakokemuksessasi ja mielikuvassasi oli esim. Kahden metrin 
pituinen, anna sen venyä vaikkapa neljä metrin pituiseksi. Millainen tunne tai kokemus ajan riittävyydestä syntyy 
nyt? 

Laita viikko nyt sopivan pituiseksi.
Muista tarkistaa sisäisen aikasi pituus aina, kun tuntuu, että aikaa on liian vähän tai liian paljon.

Harjoitus kirjasta – AIKA muovailuvahana – Veli-Matti Toivonen ja Timo Kauppi (ai-ai kustannus 1999) 

HARJOITUS

Kaikille kiirehtijätyyleille sovelias harjoitus: Aikajänteen pidentäminen ja lyhentäminen.

 Taitava nautiskelija
on myös lykkäämisen 
mestari.

Eri toimintamallit saattavat aktivoitua eri 
tilanteissa ja meillä voi olla taipumuksia 
useampaankin kiirehtijätyyliin. Mikään ei 
kuitenkaan ole toista parempi tai pahempi. 
Ja kuten NLP:n erään taustaoletuksen mu-
kaan – meissä kaikissa on jo kaikki. Kyse 
onkin lähinnä siitä, kuinka käytät itseäsi ja 
minkä sallit vallita. 

Talometaforan ja kiirehtijätyylien lisäksi 
voidaan tehdä aikasijoituksia ostamalla 
hyvän elämän tai työelämän osakkeita 
Bank of happiness – valuutalla. Kaikki 
osakkeet alkavat sanoilla ”Aikaa…” Esi-
merkiksi: Aikaa elää omaa käsikirjoitus-
ta, Aikaa suurille ajatuksille, Aikaa olla 
täysin läsnä tai Aikaa kannustamiseen ja 

kiittämiseen, Aikaa uusien ideoiden ke-
hittämiseen, Aikaa rakentavan palautteen 
antamiselle. 

Mihin sinä sijoittaisit, jos kaikki olisi mah-
dollista?

Voiko vanhalle kanille opettaa uusia 
temppuja? Kyllä voi ja kiirettä kannattaa 
kesyttää ihan oman hyvinvointinsa vuok-
si. Kiire myös tarttuu yhtä helposti kuin 
kevätflunssa, jollei vastustuskyky ole koh-
dallaan.

Se mihin keskitymme, lisääntyy. 

Anita Ahonen

Maailma muuttuu, työelämä muuttuu – eh-
kä ainoa pysyvä asia maailmassa on juuri 
muutos. Muutosvauhti kasvaa, kasvaako 
käsitys- ja käsittelykykymme samaa tahtia? 
On sekä trendikästä että tarpeellista hidas-
taa ja pysähtyä. Miten se on mahdollista, 
kun tekemisen, virikkeiden ja ajatusten tar-
jonta ja määrä lisääntyy koko ajan? 

Työelämässä voidaan hyvin ja huonosti eri 
syistä kuin ennen. Yhteiskunnassa, jossa 
jatkuvasti yhä suurempi osa kaikesta tehtä-
västä työstä on tietotyötä, syrjään hyvästä 
elämästä ei aja enää fyysinen kuormitus. 
Työtä, jota tehdään mielellään on syytä 
myös tehdä mielellään: siten että tunnetila 
on vähintään vähän plussan puolella. 

Tärkeässä roolissa hyvän työelämän raken-
tamisessa ovat johtajat ja esimiehet. Petteri 
Kilpinen on toiminut vastuullisena johtaja-
na itsekin. Onnistunut, ja epäonnistunut. 
Kirjassaan hän kertoo avoimesti omien 
kokemustensa kautta kuinka. 

Uuden ajan johtaminen on ennen kaikkea 
ihmisten johtamista. Siksi tarvitaan inhi-
millisiä johtamistaitoja ja ihmisten ymmär-
tämistä. Kirjassa kyytiä saavat niin armei-
jatyylinen, perinteinen insinöörityylinen ja 
akateeminen johtaminen: kokeilukulttuuri, 

Inspiroitunut – Miten johtaa ja menestyä 
muuttuvassa työelämässä. 

salliminen, kuunteleminen, palautteen an-
taminen ja vastaanottaminen ovat teemoja, 
joita kohti Kilpinen kannustaa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään myös johtajan tapoi-
hin viestiä. Ilman taitavaa johtajaviestintää 
ihmiset eivät kehity työssä parhaaksi ver-
sioksi itsestään, statuslähtöisesti lausutut 
sanat ovat merkitykseltään suuria. 

Kiireen Kilpinen onnistuu karkottamaan 
sanoittamalla sen uudestaan, tai oikeammin 
poistamalla koko sanan sanavarastostaan. 
Ja vaikka kirjassa puhutaan paljon sallivuu-
desta, hyväksynnästä ja rajojen rikkomises-
ta, on raameja ja rakenteita mukana hyväl-
lä tavalla. Esimerkiksi kokousta ei kannata 
järjestää ilman agendaa, niillä on hyvä olla 
aikataulu ja tavoite, ja ennen kaikkea nii-
den täytyy olla inspiroivia. Aikaan saa Kil-
pisen mukaan enemmän tekemällä asioita 
ja päätöksiä yksi kerrallaan; liika multitas-
kaus on yhtä kuin sekava toiminta. Tärkein 
asia on olla läsnä, ilman oikeaa aitoa läsnä-
oloa tekeminen jää tyhjäksi tai sitä ei tule. 

NLP-ihminen tykkää ja peukuttaa. Kun 
ihminen on innostunut, kasvaa tuottavuus, 
ei vain kahdella, vaan kolmella tasolla. Yri-
tyksen ja ihmisen menestys kulkevat käsi 
kädessä. Inspiroitunut ihminen lisää hyvää 
ympärilleen positiivisena pisaratartuntana. 

Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkke-
jä ja hyviä, selkeitä ja helposti ymmärrettä-
viä yksinkertaistuksia kaavioina. Urheiluun 
mieltynyt ihminen ilahtuu varmasti run-
saista urheilumaailman esimerkeistä, kirjan 
lukenut burleski- ja vesijumppaihminen 
nautti niistä yhtä lailla. 

Tarja Törmänen

Kirja
Inspiroitunut – Miten johtaa ja menestyä muuttu-
vassa työelämässä
Kustantaja Docendo, 2017
Sivuja 180
Kirjoittaja Petteri Kilpinen
ISBN : 9789522913852

Petteri Kilpisen ’Liekeissä – Miten johtaja inspiroi ihmisiä syttymään muutok-
selle’ on mainio kirja. ’Inspiroitunut – Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa 
työelämässä’ jatkaa muutoksen ja inspiraation ympärillä. Lue tiivistelmä Tarja 
Törmäsen lukukokemuksesta ja inspiroidu kenties kokonaisen kirjan pariin! 
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MEDIAKORTTI 2018

MIELI KEVÄT 2018 / NLP FEAT X? Y FEATURING NLP? 
Mistä NLP:tä löytyy? Ketkä sitä käyttävät? Missä kaikessa NLP:tä sovelletaan ja mihin sitä yhdistetään? 
Minkä kyljessä NLP kulkee luontevasti? Missä kaikkialla NLP:tä tulevaisuudessa on hyvä hyödyntää? 
Julkaisu: 25.4.-6.5.2018
Artikkelien aineistopäivä: pe 13.4.2018
Ilmoitusten aineistopäivä pe 20.4.2018

MIELI KESÄ 2018 / NLP, TIEDE, INTUITIO, USKOMUKSET
Esimerkkiväittämä: kieli, mieli ja keho vaikuttavat kaikki toisiinsa, tiedetään NLP:ssä. Vai tiedetäänkö – ja kuinka se tiedetään? NLP:n 
sisältäkin löytyy monta käsitystä ja näkökulmaa. Miten suhtautuvat toisiinsa NLP ja tiede, NLP ja intuitio, NLP ja uskomukset ja NLP ja 
huuhaa tai hörhöys? Mistä tunnistamme minkäkin ja mikä on hyvää NLP:tä, mikä ei? Elämme aikaa, jolloin “kunnes toisin todistetaan” ei ole 
välttämättä enää tieteellisen pitkällisen tutkimuksen tulos, vaan mittaroitavissa omalla mielipiteellä. 
Julkaisu: 27.8.-10.9.2018
Artikkelien aineistopäivä: 31.7.2018
Ilmoitusten aineistopäivä 13.8.2018

MIELI SYKSY 2018 / NLP JA LUOVUUS, TAIDETTA KAIKILLE AISTEILLE & NLP, 
MUUTOS, MITTASUHTEET JA MAAILMA
Mitä on luovuus ja mihin sitä tarvitaan? Voiko NLP:n avulla vahvistaa, löytää tai jopa luoda luovuutta? Voisiko NLP olla tietämisen taidetta? 
Sanotaan, että taide virittää kokemaan hyvinvointia. Hyvinvointi on myönteistä terveyttä. Voiko NLP:tä, taidetta ja kulttuuria yhdistämällä 
tulla terveemmäksi ja kokonaisemmaksi ihmiseksi?

Mikä on sinulle lähellä ja mikä kaukana? Maailma muuttuu, kehitys kehittyy, kaikki on nopeampaa ja kaikkea on enemmän? Vai onko? 
Onko energiaa maailmassa tietty määrä ja kyse on vain siitä, miten se jakautuu? Mitä muutos tarkoittaa sinulle? Tarvitaanko muutosta, 
miten muutokseen kannattaa suhtautua, millaisia työkaluja NLP tarjoaa esimerkiksi muutosten kokemiselle, hallinnalle ja hyväksymiselle? 
Millaisia mittasuhteita ihmisten ajattelusta löytyy? Sanotaan, että ihmisen välimatka toisiin on yhtä pitkä kuin välimatka itseen. Miten se 
välittyy suhteessasi maailmaan? Mitä NLP merkitsee sinulle ja maailmalle? Mitä hyvää voimme saada aikaan NLP:n avulla?
Julkaisu: 25.11.2018
Artikkelien aineistopäivä: su 4.11.
Ilmoitusten aineistopäivä pe 16.11.

OHJEET ILMOITTAJILLE
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 2018 aikana lisäjakelu n. 400 kpl NLP-koulutuksissa, tapahtumissa, messuilla ja NLP Illoissa.
Hinnat ja tarkemmat tiedos läydät osoitteesta

http://www.nlpyhdistys.fi/blogi-lehti/mediatiedot/

OSALLISTU
Mielen tekemiseen ja kehittämiseen osallistut lukemalla, kirjoittamalla, ehdottamalla ja ideoimalla juttuja ja markkinoimalla omia palveluja 
ja tuotteita Suomen luetuimmassa ja arvostetuimmassa NLP-julkaisussa. Huomio! Vuoden 2018 mediatiedot löydät joulukuussa 2017 in-
ternetsivuiltamme nlpyhdistys.fi. 

MIELI MYÖS BLOGINA
Mietitkö, mitä lukea lehden ilmestymisten välillä? MIELI-blogissa ajankohtaisia ajatuksia ja artikkeleja NLP:stä, sen ympäriltä ja vierestä. 
Klikkaa blogiin: http://www.nlpyhdistys.fi/mieli-blogi-lehti/mieli-blogi/. Muistathan, että blogiin saa vapaasti tarjota juttuja julkaistavaksi: 
mieli@nlpyhdistys.fi. 

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Haluatko olla mukana tekemässä NLP:stä paremmin tunnettua ja laajemmin sovellettua 
välinettä? Juuri nyt päivitämme strategiaamme, arvojamme ja pohdiskelemme esimeriksi eet-
tisten ohjeistusten sisältöjä. Haluatko mukaan vaikuttamaan. Tule mukaan kehittymään kans-
samme ja kehittämään toimintaamme. 
Kysy lisää 040 544 5550 tai pj@nlphdistys.fi. 

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

LISÄTIETOA PAIKALLISTOIMINNASTA SAAT ALUEVASTAAVILTA

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 Atte Voutilainen: paijat-hame@nlpyhdistys.fi, 045 122 3365 

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

Kari Palomäki kar.palo@dnainternet.net

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

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

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

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

Asiaa Suomen NLP-yhdistykselle? Tavoitat meidät:

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

Kiinostavia keskusteluja, ajatuksia herättävää luettavaa, oivalluksia ja elämyksiä koko vuodeksi!
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MIELI-LEHDEN SAAVAT 
KAIKKI SUOMEN NLP- 
YHDISTYKSEN JÄSENET 
KOTIIN KANNETTUNA, 
NELJÄ KERTAA VUODESSA 

NLP Mieli-lehti

NLP Mieli-lehdessä 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 Mieli-lehden inhimillis-terapeuttis-johtamis- jne.
jne.-taidollinen motto: Ongelma voi olla taito. Taito 
voi olla ongelma. NLP Mieli-lehti kertoo, miten.

NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen jäsen-
lehti = NLP Mieli-lehden voi saada liittymällä Suo-
men NLP-yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi voivat liit-
tyä sekä yksityiset että yritykset. Jäseneksi voi liittyä 
osoitteessa: www.nlpyhdistys.fi

NLP Mieli-lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa: 
keväällä, syksyllä ja talvella - talven numero on muh-
kea kaksoisnumero tuplateemalla. Tarkemman jul-
kaisuaikataulun ja mediatiedot löydät nlpyhdistys.fi. 
Lisätietoja info@nlpyhdistys.fi ja 040 544 5550.

NLP - vuorovaikutus – voimavarat - muutos

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

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

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

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

Tiedätkö jo, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat?
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat, niin tiedät!

Illoissa on tarjolla mielenkiintoista uutta ja tuttua NLP:tä ja NLP:n soveltamista  
koko kevätkauden ajan. Muistathan myös NLP-tutustumisillat: tutustumistilaisuudet ovat kaikille
maksuttomia, joten vinkkaa mukavasta tavasta tutustua aiheeseen ja verkostoitua ystävälle ja
tuttavalle.

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

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

Ivi Maunuksela-Maliseen nlpillat@nlpyhdistys.fi.

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

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

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

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin, 
maksuttomiin NLP-iltoihin! Paikallisia iltoja on 
runsaasti vielä toukokuussa! 

Ilmoittaudu 
iltoihin:

www.nlpyhdistys.fi / 

NLP-illat
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NLP Practitioner -koulutus 
2018-2019 
 
NLP-koulutus - miten rakennamme 
merkityksellistä maailmaa. 
 
Huipputason taidepainotteinen NLP-
koulutus Tuomarinkylän upeassa 
kartanomiljöössä.  
 
Koulutus on niille, jotka ovat 
kiinnostuneita oppimiaan jokaisessa 
meissä olevasta syvästä lähteestä, 
jota kutsumme luovuudeksi. Se on 
itsessään parantava voima. 
  
Kehittämällä aistejamme, taitojamme, 
tapojamme ajatella ja tutkia opimme 
olemaan aidosti läsnä, ja näin vahvistamaan syvemmällä, luovuudessamme piileviä 
voimavaroja.  
 
Siinä ei tarvitse kaihtaa omia ongelmiaan, heikkouksia tai elämän kriisitilanteita, jotka ovat osa 
elämän syklejä. Elämän varjopuolet ovat myös luovuuden lähde, ja parhaimmillaan motiivi, joka 
aktivoi ja pitää aktiivisena. Ihmisten ongelmat ovat ovi muutokseen, ja se avaa merkitysten 
maailmat.  
 
Koulutuksessa opimme tutkimaan ja kehittämään myös elämän myönteisiä puolia; vahvuuksiamme 
ja taitojamme. Näemme ja opimme, että ongelmamme  ja vahvuutemme eivät voi olla ilman 
toisiaan.  
 
NLP on työkalu opettajille, johtajille sekä taidealan, sosiaalialan ja terveysalan ihmisille; esimiehille, 
alaisille, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, liike-elämässä toimiville. Koulutus 
palvelee myös kaikkia teitä, jotka haluatte syventää ja ymmärtää omaa elämäänne syvemmin ja 
rikkaammin. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.  
 
TULE LOMALLE!   
 
Kouluttajat: Vastuukouluttaja Lauri Heikkilä, NLP Trainer, Perheterapeutti, Työnohjaaja, 
Kuvataiteilija, Kirjailija Maarit Björkman-Väliahdet, NLP associate Trainer, Taideterapeutti ja  
-kouluttaja, Työnohjaaja, Kuvataiteilija 
  
Koulutuksesta saa Suomen NLP-Yhdistyksen suositusten mukaisen NLP Practitioner -todistuksen. 
 
Ilmoittautumiset: mindfire.consulting@gmail.com, 050 300 0653 Maarit Björkman-Väliahdet 
Ilmoittauduttuasi lähetämme sinulle koulutuksen ohjelman. 
 
Koulutuksen ajankohdat, yht. 16 pvä: 
Pe-la klo 9.15-17.00 
 
26.-27.10. ja 23.-24.11.2018, 18.-19.01, 08.-09.02, 08.-09.03, 05.-06.04, 10.-11.05 ja 7-8.06. 2019       
 
Koulutuksen hinta: 1240 € sis. alv 
 
Paikka: Taidekoulu Alfa, Tuomarinkylän kartano rak. A, Tuomarinkyläntie 1-10, 00690 
Helsinki 

Suomen NLP-yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 5.4.2018 Era Nova Bookshopissa Helsingissä. 
Vuosikokousta ennen oli mahdollista osallistua maksuttomaan aamiaisseminaariin, jossa esiintyivät Maaretta Tukiainen 
ja Marja-Leena Savimäki. Maarit Puljun kirjoituksen aamiaisseminaarin annista luet MIELI-lehden sivuilta 61.  

Vuosikokouksen valitsemat hallitusjäsenet kiittävät luottamuksesta! Olethan meihin yhteydessä, kun sinulla on ideoit 
toimintamme kehittämiseen, palautetta nykytoiminnasta tai vaikkapa aikaa ja halua osallistua vapaaehtoistoimintaan!

Suomen NLP-yhdistys ry hallitus // jäsenet ja yhteystiedot
Yhdistyksen sähköpostiosoite: info@nlpyhdistys.fi.
Hallituksen jäsenet ja jäsenpalveluja hoitavat 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
NLP Trainer, NLP Coach, markkinointiviestinnän ja johtamisen tekijä ja coach, viestintävalmentaja, kirjakauppiatar
040 544 5550, pj@nlpyhdistys.fi
Asunmaa Juha (Espoo)
varapuheenjohtaja
NLP Trainer, Certified Business Coach, DI
040 523 5940, varapj@nlpyhdistys.fi
Pihlgren-Ijäs Lotta (Espoo)
hallituksen sihteeri
NLP Practitioner, markkinointiviestinnän osaaja
040 503 8846, info@nlpyhdistys.fi
Masalin Tuula (Hämeenlinna)
NLP-koulutuskalenteri ja -tapahtumakalenteri
maksuliikenne
NLP-kouluttaja,  NLP Trainer, Certified Business Coach
0400 600 050, ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
Durchman Sari-Marika (Helsinki)
NLP Trainer, valmentaja, Art Director, Designer
050 573 7554, info@nlpyhdistys.fi
Hämäläinen Soili  (Tampere)
NLP Trainer, Next Generation NLP Trainer FM, aikuiskouluttaja, toimittaja
info@nlpyhdistys.fi
Laitinen “Nunu” Anu   (Loviisa)
NLP associate Trainer, SocialPanoramaConsultant, Työhyvinvointikouluttaja, 
tunne- ja muutosvalmentaja
p. 040 767 0637, info@nlpyhdistys.fi
Maunuksela-Malinen Päivi (Ivi) (Espoo)
koordinaattori, NLP Illat ja NLP-tutustumisillat
NLP Trainer and Consultant, KTM
nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ovaska Jaana (Espoo)
NLP Trainer, NLP Coach, KM
yritys-, yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentaja, toiminnan kehittäjä
p. 040 570 1346, info@nlpyhdistys.fi
Paltemaa Tuuli (Helsinki)
talousvastaava
NLP Trainer, Nlp Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
p. 050 414 5179, talous@nlpyhdistys.fi
Varajäsenet (2)
Könönen Reija (Helsinki)
NLP Trainer, työnohjaaja, MBLC- ja CBLC-ohjaaja
050 560 4614, info@nlpyhdistys.fi
Roos Jonni (Hämeenlinna)
päätoimittaja, MIELI-lehti
FM, taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja, kouluttaja
NLP Trainer, Transforming Communication Instructor
040 715 3340, mieli@nlpyhdistys.fi  jonniroosfinland@gmail.com

Suomen NLP-yhdistyksen hallitus 2018
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nlp muutoksessa ja arjessa | tarja törmänen nlp muutoksessa ja arjessa | maarit pulju

Joskus kuulee kysyttävän, että ”ketkä sitä NLP:tä oikein saavat käyttää”? Tai 
”millainen pohjakoulutus on hyvä olla, että saa tulla NLP-koulutukseen”. 

Minun tulkintaani NLP:stä on esimerkiksi: NLP ja NLP:tä mallitetaan ihmisten 
sanoista ja teoista – ajatuksista ja/tai niiden lopputulemasta. NLP:tä ei erik-
seen luoda, se poimitaan siitä, mikä jo on. Sen avulla voi luoda; uudenlaisia 
ajatuksia, suhtautumista, tekemistä, toimintaa. 

Koska NLP on inhimillistä toimintaa ja ajattelua, se kuuluu kaikille. Ja sitä voi 
yhdistää kaikkeen. Juuri yhdistely ja soveltaminen onkin mielestäni antoisinta, 
mitä NLP:n kanssa voi tehdä. 

Yksi NLP-yhdistyksen tavoitteita on luoda ja tuottaa enemmän ”matalan 
kynnyksen” NLP-tapahtumia ja -tilaisuuksia tutustua NLP:hen. NLP:n avulla 
kun on usein mahdollista tehdä elämästä mielekkäämpää, vaikkei tarvetta tai 
toivetta olisi alun perin ollut olemassa. Millaisia tapahtumia sinä toivot, että 
tarjoaisimme jäsenillemme ja heille, jotka eivät vielä ole jäseniä? Inspiraa-
tioksi voit lukea Maarit Puljun bloggauksen tämän kevään kaikille avoimesta 
aamiaisseminaarista Helsingissä. Tapahtuma on hyvä esimerkki matalan kyn-
nyksen NLP-tilaisuudesta, jonka yhteydessä oli helppo myös liittyä yhdistyk-
sen jäseneksi. 

Tarja Törmänen

 Muutokselle voi 
sanoa reippaasti kyllä, 
harpata mukavuus- 
alueensa ulkopuolelle 
ja kaaosalueen kautta 
taikasektorille, jossa 
ihmeet tapahtuvat ja 
asiat nähdään uudes-
sa horisontissa.

 Ketkä sitä
NLP:tä oikein saavat 
käyttää?

   NLP:tä 
ei erikseen luoda, 
se poimitaan siitä,

mikä jo on. Osallistuin mielenkiinnolla NLP-yhdistyk-
sen aamiaistilaisuuteen torstaina 5.4.2018, 
jossa muutoksen ja ajan pyörteisiin meidät 
kuulijat ohjasivat Maaretta Tukiainen 
ja Marja-Leena Savimäki. Itselläni NLP-
austa rajoittuu muutamaan lyhytkurssiin, 
joten käsitetasolla asia oli tuttua ja aamiais- 
tilaisuudessa pääsin sukeltamaan harjoi-
tusten avulla syvemmälle NLP:n saloihin.

Maaretta Tukiainen johdatteli osallistujat 
okemukselliseen prosessiin. Osallistujat 
saivat pohtia omaa käynnissä olevaa 
muutosprosessiaan ja siihen sitoutumis-
taan ensin itse ja sen jälkeen parin kanssa 
harjoituksissa. Muutos on aina olemassa 
oleva, matka - metaforaankin kätketty 
mahdollisuus.

Muutokselle voi sanoa reippaasti kyllä, 
harpata mukavuusalueensa ulkopuolelle ja 
kaaosalueen kautta taikasektorille, jossa 
ihmeet tapahtuvat ja asiat nähdään uudes-
sa horisontissa. Tai sitten voi luoda itsensä 
ympärille häkin uskottelemalla, että muu-
tos ei ole mahdollista syystä tai toisesta. Ja 
tästä johtuen häkin kaltereiden rakosista 

Muutoksen ja ajan pyörteitä Suomen 
NLP-yhdistyksen aamiaisseminaarissa

voi surkeana kurkistella ulkopuolella 
olevaa houkuttelevaa maailmaa mahdolli-
suuksineen, jotka on sulkenut itse itsensä 
ulottumattomiin.

Muutoksen tuunaamiseksi itselleen sopi-
vaan muotoon ja mittakaavaan kannattaa 
siis panostaa! Kun ihminen on saanut 
mielensä työskentelemään niiden asioiden 
parissa, joihin itse voi vaikuttaa ja joista 
on valmis päästämään irti antaen tilaa 
uudelle, on muutos helpompaa ja jopa 
nautinnollista. Tilaisuudessa tyhjensimme 
yhdessä tunnerepusta muutosta estävät 
asiat ja päätimme keskittyä tekemään sitä, 
mitä kohtaan tunnemme intohimoa. Mo-
nesti muutos saattaa pelottaa, mutta roh-
keutta on kulkea kohden muutosta pelosta 
huolimatta. Vanha totuus pitää tässäkin 
paikkansa: pelon takana kun yleensä on 
jokin timanttinen oivallus ja aarre, joka 
vain odottaa löytäjäänsä.

Marja-Leena Savimäki ohjasi osallistujat 
tarkastelemaan ajan erilaista kokemista 
ja sen merkitystä persoonallisuuteen sekä 
vuorovaikutustilanteisiin. Yksi aamun 

suuria oivalluksia itselleni oli erilaisen 
aikakäsityksen ymmärtäminen suhteessa 
omaan lapseen ja puolisoon. Erilainen ym-
märrys siitä, mitä “ihan kohta” tarkoittaa, 
on nostanut useamman kerran kulmat 
kurttuun arjen keskellä. Jatkossa kontakti 
toiseen on helpompi säilyttää, kun pystyy 
elämään yhteisesti ymmärretyssä aikakä-
sityksessä. Varsinkin lapselle ajankulun 
ja tulevaisuuden tapahtumien ääneen sa-
noittaminen etukäteen on noussut arvoon 
arvaamattomaan, kun ymmärsin erilaisen 
ajanhahmotustapamme aiheuttamat han-
kaukset siirtymätilanteissa. Savimäki käsit-
teli myös menneisyyden muutosprosessia 
NLP:n näkökulmasta: hänen ajatuksensa 
siitä, että ihminen reagoi aina kokemuk-
sen merkitykseen itse tapahtuman sijaan 
on helppo samastua. Uuden merkityksen 
antaminen menneille tapahtumille antaa 
mahdollisuuden onnistuneelle muutospro-
sessille. Tähän armolliseen ajatukseen on 
hyvä lopettaa.

Maarit Pulju

Kuvat: Juha Asunmaa

Maaretta 
Tukiainen

Marja-Leena 
Savimäki

Matalan kynnyksen 
NLP:tä kaikille

Maarit Pulju osallistui NLP-yhdistyksen aamiaisseminaariin 
ja ihastui NLP:n toimivuuteen.
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62  MIELI  |  KEVÄT 2018 MIELI  |  KEVÄT 2018  63   

Missä kaikkialla on NLP:tä? Missä sitä on hyvä olla? 

Ja millaista NLP:n on hyvä olla?

porina | tarja törmänen

Hyvän tekemisen 
NLP 

Luin kirjan, joka oivallutti ja synnytti uutta 
ajattelua. Osallistuin mielenkiintoiseen semi-
naariin, jonka ansiosta muutin toimintaani. 
Tapasin ihmisen, jota huomasin ihailevani ja 
jolta opin. Sain nauttia karismaattisesta esi-
tyksestä ja hurmaantua esiintyjästä. Keski-
tyin olemaan läsnä perheemme koiralle. Sain 
tietoisesti kiinni ajatuksesta, joka melkein 
ehti kadota. 

Yllä muutamia esimerkkejä siitä, missä 
kaikkialla elämässäni on NLP:tä. Uskon 
siihen, että NLP:tä on mahdollista löytää 
kaikkialta. Koska sitä mallitetaan asioista, 
mitä me ihmiset – onnistuneesti tai ei niin 
onnistuneesti – teemme. Lisäksi sitä mal-
litetaan tavoistamme ajatella ja käyttää 
mieltämme sekä aivojamme. Kaikesta siitä, 
mitä ja miten teemme asioista, voidaan 
mallittaa auki uusi NLP-malli ja työkalu. 
Rajattomien mahdollisuuksien NLP!

Koska mahdollisuudet ovat rajattomat 
esitän ehdotuksen, jolla voi ehkä vaikuttaa 
maailmaan ja sen tilaan myönteisesti. Laa-
jentaisimmeko ja laventaisimme NPL-ajat-
telua meistä ihmisistä vielä enemmän koko 
elämään ja kaikkeen elolliseen? NLP-kou-
lutuspolultani muistan harjoituksia, jotka 
esimerkiksi starttasin pingviininä ja päätin 
ihmisenä. Jotenkin oli tarpeen olla sillä 
tavoin tavoitteellinen, että pystyin viemään 
harkan opin osaksi ihmisyyttä – olenhan 
ihminen. 

Entä jos, mitä jos, jos se olisi mahdollista, 
miten se olisi mahdollista…Miten orava 
mallittaisi menestyksekästä tammea? Tai 
koralli rakastunutta delfiiniä? Perhonen 
pilven keveyttä? Ja minä oppisin ja kokisin, 
oravana, korallina, perhosena? Saisinko 
jotain uutta itselleni ja itseeni ja tekisinkö 
jotain toisin tälle maailmalle, jos osaisin 
riisua itsestäni ihmisyyden ja kokea moni-
puolisemmin elämän eri muodoissaan? En 
tiedä – enkä tiedä, onko tarpeen tietääkään. 
Tiedän, että ajatuksella on kutkuttavaa 
leikitellä. 

Elämme aikaa, jolloin ihmisen on aika vali-
ta, miten vaikuttaa. Nykytoiminnallamme 
saatamme tuhota maapallon sellaisena kuin 
sen tunnemme, piankin. Mitä jos NLP:n 
oleelliseksi osaksi ajattelisi, että käyttäes-
sään NLP:tä tavoitteena on tehdä kohteesta 
(asia, ihminen, tekeminen, ajattelu) parem-
pi, ekologisempi, hyväntahtoisempi, eetti-
sempi – kaikelle elämälle maapallolla?   

Ihmisiä on maapallolla noin 7,6 miljardia. 
Suomalaisia oli huhtikuun lopussa 5 522 
637. Tämä lehti tavoittaa noin tuhat vas-
taanottajaa ja yhden lehden sisältöä lukee 
keskimäärin vähän päälle kaksi henkilöä. 
Smartti tilastotieteilijä osaisi varmaan suk-
kelasti laskea muutaman todennäköisyys-
mallin auki siitä, mitä tämän porinan on 
mahdollista saada aikaan meissä ihmisissä 
ja maailmassa. 

Perustilastomarttana tyydyn ihan vain 
lottoamaan. Voi olla, että tämän porinan 

ansiosta ei tapahdu mitään. Voi olla, 
että paljonkin. Asemoin omat ajatukseni 
niin, että kaikkea hyvää saa tapahtua. 
Maagisesti sanani tavoittavat juuri oi-
keiden ihmisten ajattelun ja yksi käyn-
nistämäni tapahtumaketjun merkittäviä 
osasia on Pohjois-Korean supertulivuori 
Baekdun. Joka tämän jutun ansiosta saa 
uinua Aasiassa rauhassa seuraavat pari 
tuhatta vuotta, koska Kim-Jong-un ha-
vahtui arvostamaan enemmän kaikkea 
elämää ja päätti lopettaa Baekdua he-
rättelevät ydinkokeet. Koska joku, joka 
luki jutun, päätti käyttää NLP:tä hyvin 
ja hyvään ja se joku, joka koki tämän, 
jatkoi ja, no, tiedätte, miten tämä domi-
no jatkuu. 

Löytämällä NLP:tä kaikesta, löytää mah-
dollisuuksia. Käyttämällä NLP:tä hyvin, 
tekee hyvää. Ja tapahtuipa mitä vain, kun 
toimii hyvien, elämää arvostavien arvojen 
mukaan, ainakin nukkuu yönsä hyvin ja 
nauttii päivistään vielä paremmin. 

 
Tarja Törmänen on Suomen 
NLP-yhdistyksen puheenjohtaja, 
NLP-viestintävalmentaja ja NLP Trainer 

Siirrytäänkö 
ihmiskeskeisyydestä 
elämäkeskeisyyteen?

Rajattomien 
mahdollisuuksien 

NLP!



Onko virrannut vesi sama kuin hetki sitten?
Onko veden pyöristämä kivi kova vai pehmeä?.

Ihmetellään maailmaa ja ihmisyyttä vuonna 2018 NLP-ajatus ja -teko kerrallaan. 

Ideoi, osallistu, vaikuta: nlpyhdistys.fi ja FB NLP-yhdistys ry.

KUVA Sari Suonpää


