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Veli-Matti Toivosen jutut ovat aina luku- 
suosikkeja ja niin nytkin! Tässä lehdessä 
Toivonen kertoo, milloin ja miten nykyaika 
syntyi. Toivosmaiseen tyyliin artikkeli kertoo 
historiasta ja ehkä kuitenkin samalla ennen 
kaikkea nykyajasta.

Viha elämässä ja arjessa puhuttaa Maija  
Luomalaa. 

Soili Hämäläinen haastatteli psykoterapeuti 
Päivi Niemeä ja neuvoo käsittelemään vihan 
samana päivänä. Miksi näin on hyvä?

Seija Mauron Ammattilaisia -sarja jatkuu  
toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikaisen 
haastattelulla. Moniosaajan ja maailman-
parantajan elämänkatsomuksesta voimme 
kaikki oppia jotain uutta.
 

Syksyn MIELI käsittelee NLP:tä, kehoa  
ja vihaa. Toivomme, että kiintoisa luku- 
pakettimme avartaa ja muuttaa mieltä,  
suhdetta ja suhtautumista joskus vaikeiksikin 
koettuihin teemoihin myönteisemmäksi.
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Syksyn MIELI-lehti esittelee sinulle nä-
kökulmia ja kokemuksia kehoon, vihaan 
ja NLP:hen. Jokaisella meillä on keho, 
ja jokainen meistä on tuntenut vihaa. Ja 
todennäköisesti huomannut, että viha tun-
tuu myös kehossa. Viha on meille suoma-
laisille ehkä hieman vaiettu teema ja hel-
posti myös vaimennettu tunne. Vaikkakin, 
vihasta, niin kuin mistä tahansa tunteesta 
ja sen itselle sallimisesta ja tutkimisesta, 
voi olla meille paljon hyötyä. Lehdestä 
löydätkin runsaasti vinkkejä vihan tunnis-
tamiseen ja käsittelyyn. 

Mikä on oma suhteeni  
kehoon ja vihaan?

Viihdyn nahoissani sekä mielessäni ja se 
on paljolti elämääni kuuluvan NLP:n ja 
harrastamani burleskin ansiota. Burleski 
on antanut minulle elintärkeän tanssin 
takaisin elämääni, sen jälkeen, kun luulin, 
että terveydellisestä syistä tanssipäiväni 
ovat ohitse. NLP:n avulla taas olen oppi-
nut käsittelemään minulle vaikeita tuntei-

ta, vihaa, surua ja välinpitämättömyyttä. 
Ilman NLP:tä ja burleskia olisin henkises-
ti ja fyysisesti rampa. 

Sanon usein, että NLP:ssä ja burleskissa 
on paljon samaa. Ensinnäkin, molemmat 
tuovat – minun kartallani – elämään itsen 
ja muiden hyväksymistä, ymmärtämistä 
sekä kauneuden löytämistä kaikkialta ja 
kaikista.

Miksi hyväksyminen ja ymmärrys on 
tärkeää? Siksi, että mitä enemmän 
ymmärrät ja hyväksyt, sitä vähemmän 
taistelet. Taisteleminen taas voi olla 
energiansa kuluttamista jonkin puolus-
tamiseksi, jota ei välttämättä ole ole-
massa muille kuin sinulle. Ja ihminen-
hän on olemassa nimenomaan ollessaan 
yhteydessä myös muihin. Yhteydessä 
muihin ei voi olla, ellei ole yhteydessä 
itseensä. 

NLP ja burleski molemmat huomioivat 
ihmisen kehon, mielen ja kielen. Kolmen 
tasakokoisen  piirakanpalasen ympyrä, 
jonka NLP-hallituskollegani Tuula Masa-
lin joskus piirusti fläppitaululle, visualisoi 
minulle hienosti sitä, että nämä kolme 
elementtiä voivat olla ihmisen ja hänen 
vuorovaikutuksensa ilmentymä. Prosent-
tiosuudet toki vaihtelevat. Ainakin minun 
maailmassani toisinaan tutkimusten mu-
kaan vain seitsemän prosentin määrällisen 

arvon saava sanojen merkitys voi pomp-
sahtaa helposti yli 90 %:n, kun käytetty 
sana sattuu olemaan supervahva triggeri. 
Hyvässä ja pahassa. 

Keho, mieli ja kieli vaikuttavat kaikki 
saumattomasti toisiinsa. Ilman, että asiaa 
ajattelemme. Ja kun asiaa oikein tietoi-
sesti ajattelemme, ne vaikuttavat toisiinsa 
parhaimmillaan saumattomasti meistä it-
sestämme vielä parempia versioita tehden. 

Miten meillä ihmisillä voisi olla mahdolli-
simman hyvä suhde itseemme; kehoomme 
ja kaikkiin tunteisiin, myös vihaan? Us-
kon kolmen ”piirakanpalasen” voimaan. 
Kun sinulla on kehollinen kanava ilmaista 
itseäsi ja voida hyvin, tapa kehittää tie-
toisuuttasi ja mieltäsi sekä väylä käyttää 
vuorovaikutteisesti kieltä ja saada palau-
tetta sanoistasi, parantuu suhde itseesi ja 
muihin jatkuvasti. Liikkeet ja lääkkeet 
ovat jokaisella itselle sopivat. Minulla se 
on erityisesti kombo burleski, vesijumppa, 
NLP, lukeminen ja kirjoittaminen.

Toivon, että tämä lehti edistää hyvää 
ihmisyyttä kohdallasi kaikkien kolmen 
piirakanpalasen osalta. Sinä päätät, miten 
viet lukemaasi itsen ja muiden elämään. 

Tarja Törmänen
päätoimittaja, MIELI-lehti
puheenjohtaja, Suomen NLP-yhdistys
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Keho, mieli ja kieli  
ja vaikuttavia  
piirakanpalasia
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Nykyajan  

synty ja NLP

Oletko pohtinut, milloin nykyaika syntyi? Entäpä, mikä kummallinen 
muutos ihmisten elämässä ja ajattelussa on vaikuttanut merkittä-
västi NLP:n syntyyn 1960-luvulla. Mallitusten ja ajattelun mestari 

Veli-Matti Toivonen ajatteli asiaa ja kirjoitti meille valaisevan  
katsauksen aiheesta. Varoitus: artikkelin sisältö sopii kehystämään 

melkein mitä vain teemaa ja tekemistäsi. Varaudu oivaltamaan  
ja saamaan uusia ajatuksia ja näkökulmia sisällöstä, joka kertoo 

erityisesti historiasta. 

Nykyaikaiset tieteet ovat syntyneet 
noin 1600-luvulta alkaen. Esimerkiksi 
taloustiede syntyi silloin. Sitä ennen sitä 
ei tarvittu. Kaksinkertainen kirjanpito, 
se sama mitä pienet ja suuret yritykset 
käyttävät edelleen, syntyi jo 1400-lu-
vulla Pohjois-Italian kaupunkivaltiossa, 
kun kauppiailla alkoi olla vähän enem-
män omaisuutta. Psykologia on uusi 
tulokas. Tieteenä se syntyi 1800-luvun 
lopussa, samoin kuin psykoterapiakin. 
Johonkin oli silloin päästy, kun ihmisen 
mieltä piti oikein ruveta tutkimaan. Se 
oli vahvaa luonnon (tieteillä) ja yhtei-
sön (politiikalla) hallinnan aikaa. Sama 
hallinnan idea ulotettiin nyt yksittäiseen 
ihmiseen.

’Yksilön hallinnan’ projektit olivat kui-
tenkin aika marginaalissa aina 1960- ja 
1970-luvun vaihteeseen asti. Silloin 
tapahtui taas jotakin kummallista. 
Mediatutkija Veijo Hietalan mukaan 
”nykyaika syntyi 1960-luvulla”. Syntyi 
esimerkiksi ’personal development’: psy-
kologiaa sovellettiin muuhunkin kuin 
ongelmien hoitamiseen. Samalla kiin-
nostus mielen asioihin tursusi psykolo-
gian ja psykoterapian rajojen yli, syntyi 
mm. NLP, mutta monenlaista muutakin 
huuhaata. Taustana oli 1960-luvun 
vapauden tuulet, hippiaate, ’tajuntaa 
laajentavat’ huumeet, taiteet, tanssi ja 
kehoa järisyttänyt musiikki. Joe Boyd 

sanoo, että 1960-luku alkoi 1956, kun 
mustien musiikki järisytti valkoisten 
nuorten kehoja, ja loppui 1973, kun 
establishmentin vastaisku oli saatu lop-
puun. Se ei ollut pelkästään, tai ollen-
kaan poliittinen kumous, se oli mielen 
ja kehon vallankumous. 

Vapaa ja irrallinen

Mutta kyse ei ollut pelkästään ’New 
age’ opeista, sillä 1950-luvulta alkaen 
syntynyt keskiluokka rekrytoitiin 
1960-luvun lopusta alkaen psykologis-
ten palvelujen käyttäjiksi. Siis polkais-
tiin tyhjästä kasvatus- ja perheneuvolat, 
ammatinvalinta psykologeineen, per-
heasiain neuvottelukeskukset, mielenter-
veystoimistojen verkko, terveyskeskus- 
ja koulupsykologit sekä opiskelijoille 
YTHS:n psykologit ja neuvontatyön-
tekijät. Samalla aloitettiin yliopistoissa 
psykologi-, sosiaalityöntekijä- ja muu 
asiantuntijakoulutus ja nämä alkoivat 
sitten kutsua ihmisiä uusiin psykologi-
siin palveluihin. Minä olin mukana  
tässä mylläkässä melkein alusta asti.  
Ensinnäkin me emme tienneet itusta-
kaan, miten olisimme ihmisiä auttaneet, 
mutta emme antaneet sen häiritä, olihan 
meillä yliopistokoulutus. Kutsut lähtivät 
kansalaisille: kahvikuppineuroosi,  
onko kellään? Entä jännitystä, löytyy-
kö? Uusia kutsuja (diagnooseja) keksit-

tiin tasaiseen tahtiin: paniikkihäiriö,  
burnout, masennus, elämän kriisi (nämä 
olivat helppoja, ne menivät itsestään 
ohi), kaksisuuntainen ja nyt viimeksi 
’trauma’. Muistan kun käytännön työtä 
tekevä psykologi tuli kertomaan meille 
opiskelijoille omasta työstään. Teoreetti-
nen osuus (=millaista sen pitäisi olla) su-
jui hyvin. Rohkenin sitten kysyä, miten 
hän toimii käytännössä. ”En tiedä”, oli 
yliopisto-opiskelijalle tyrmäävä vastaus. 
Hän teki työtään, mutta ei tiennyt mi-
ten. Se veti hiljaiseksi, mutta ei pysäyt-
tänyt. Jokin isompi vei meitä. 

Kaksi työväenluokkaista ihmistä ei jän-
nitä toisiaan, kaksi keskiluokkaista sen 
sijaan voivat jännittää sen verran, että 
sille piti keksiä sana. Muutkin uudet 
ongelmanimet olivat pääosin keskiluok-
kaperäisiä, siis keskiluokan elämästä 
nousseita. Lääketehtaat haistoivat pian 
hyvän markkinan ja ryhtyivät tuotta-
maan lääkkeitä keskiluokalle.     

Vaikka emme osanneet tehdä mitään 
muuta kuin olla kiinnostuneita ja em-
paattisia, luotimme siihen, että kyllä 
me vielä opimme. Tällä optimismilla 
ratsastettiin eteenpäin. Kun selvisi, ettei 
yliopisto-opiskelu oikein riittänyt, alet-
tiin hakeutua koulutuksiin. Ne ainakin 
pitivät yllä toivetta siitä, että jostakin 
sitä osaamista löytyy. 

historia | veli-matti toivonen
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Siel-
lä 

käy-
tännön 

työssä 
opittiin, 

jotkut 
enemmän, 

jotkut vähem-
män. Mutta 

samahan se on 
muuallakin tällä 

hetkellä. Työ opi-
taan paikan päällä, 

tehtäessä. Koulutuk-
sesta saa korkeintaan 

yleisluonteiset valmiu-
det, aina ei niitäkään. 

Tai vähän toisella tavalla 
sanottuna: tietoa oli, mutta 

se auttoi käytännössä vain 
satunnaisesti. Tieteellinen 

tieto ja käytäntö olivat jo 
irronneet toisistaan, eikä niitä 

enää saanut yhteen kuin akate-
miassa irrallaan käytännöstä tai 

virkamiehen toimistossa irrallaan 
kaikesta.  

Miksi nämä psykologiset hoitojär-
jestelmät luotiin 1970-luvulta alkaen? 

Miksi melkein koko 
arki psykologisoitui  

silloin? Juha Siltalan  
mukaan keskiluokan 

mentaliteettiin kuuluu  
ahkera opiskelu, kova  

työnteko ja positiivinen  
usko parempaan tulevaisuu-

teen, esimerkiksi taloudelliseen 
vakauteen: säännöllinen palkka, 

jolla tulee toimeen. Samalla kes-
kiluokka on joukko aikaisempaa 

irrallisempia ihmisiä. Väkeä, joilla 
ei enää ole perinteistä maalaiskylää 

sosiaalisena ympäristönään, mutta 
ei myöskään (tehdas)työväenluokan 
yhteisyyttä. Tampereella kullakin isolla 
tehtaalla oli oma kaupunginosansa, mis-
sä sen tehtaan väki asui. Kaikki tunsivat 
toisensa, Pispalassa kuka tahansa saattoi 
kävellä sisään, koska tahansa. Tällaises-
ta yhteisyydestä irronneet keskiluokka-
laiset saivat alkaa pärjätä omillaan, jopa 
yksin, kuten me, jotka heitettiin psyko-
login tehtäviin heppoisin eväin. Ibsenin 
näytelmässä Peer Gynt sanoo: ”Ole itse 
oma kaikkes, ole kaikess oma itses”. 
USA:ssa keskiluokkaa ohjeistettiin  
vähän samoin: ”Dream Big, Niin  
Kaikki Unelmasi Toteutuvat”. Tällä  
tavoin yksin ja irrallisina ei ollut mikään 
ihme että me keskiluokkaiset aloimme 
etsiä tukea elämäämme, ei enää toisil-
tamme, vaan psykologeilta ja muilta 
alan ammattilaisilta, mutta 1990-luvulta 
alkaen myös NLP:stä ja muista vastaa-
vista opeista. Aluksi NLP-koulutuksiin 
tulijat kertoivat tulleensa saadakseen 
välineitä työhönsä, viimeistään 1990- 
luvun lopussa sanottiin suoraan, että 
oman itsen takia. Oltiin jo kunnolla  
keskiluokkaisia. 

Vaikka esimerkiksi kaksisuuntainen 
mielialahäiriö (”maanis-depressiivinen”) 
tunnettiin jo aikaisemmin, se sai nyt 
uuden elämän. Positiivisuudesta tuli yksi 
keskiluokan selviytymiskeino ja positii-
vinen ajattelu tuli yhä uusina ja uusina 
aaltoina. Listataan joitakin. Ensin Emile 
Coué ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen. Sota oli vaikuttanut ihmisiin sekä 
fyysisesti että henkisesti. Couén positii-

viset 
affirmaatiot 
(”kaikki menee ko-
ko ajan paremmin”) olivat 
suuri menestys. Hän kiersi vuo-
sia USA:ssa puhumassa. USA:ssa Dale 
Carnagien kirja Kuinka saat ystäviä, 
menestystä ja vaikutusvaltaa (ja muut 
vastaavat) ohjasi ajattelemaan myön-
teisesti. Tavoiteajattelun pitkä historia 
1950-luvulta asti käänsi ajattelua po-
sitiivisempaan kulmaan. 1970- luvulla 
tulivat NLP:n osaamisen mallittaminen 
ja sitten ratkaisukeskeinen ajattelu. 
2000-luvulla tuli The Secret ja sitten jo 
positiivinen psykologiakin (eli positiivis-
ta ajattelua ryhdyttiin tutkimaan; siihen 
asti psykologia oli tutkinut pääasiassa 
ongelmia). On selvää, että epävarmassa 
tilanteessa irrallisena/vapaana positii-
visuudesta on hyötyä. Mutta jos sinne 
menee liian pitkälle, voi seurauksena 
olla liian suuria pettymyksiä aina ma-
sennukseen asti.       

Pieni esimerkki alkuajoilta: kun 70-lu-
vun alun nuori ihmetteli lukion lopussa, 
kuka olen, mihin kuulun ja mikä minus-
ta tulee, hänet ohjattiin ammatinvalin-
tapsykologin luo. Tuo yliopistokoulutet-
tu asiantuntija teki taikojaan (testejä) ja 
kertoi tulokset nuorelle. Mutta nopeasti 
oppi psykologikin. Seuraavalta nuorel-
ta hän kysyi: ”Mitä sinä itse haluat?” 
Doktrinaatio keskiluokkaisuuteen oli 
alkanut molemmille, sekä nuorelle että 
psykologille.     

Yliopisto-opiskelijoiden 1970-luvun yh-
teisyys muuttui viimeistään 1990-luvulla 
keskinäiseksi kilpailuksi ja samalla eri-
laiset stressisairaudet tulivat tavallisten 
psyykkisten vaivojen rinnalle.  
 

Kaksi elämää: yksin joukossa

(Keskiluokan) yksilöiden irrallisuus/
vapaus näkyy esimerkiksi siinä, että voi 
olla yksin joukossa, kävellä kaupungilla 
tai istua täydessä junassa ilman että tun-

tee 
ketään 
tai ottaa kon-
taktia kehenkään. 
Pispalassa se olisi ollut 
mahdotonta. Me keskiluokkai-
set vietämme paljon aikaa yksin ja ta-
paamme muita vain tietyissä tilanteissa. 
Tästä seuraa, että meillä on aikaa ku-
vitella, myös siellä junassa. Yksin olon 
(tai yhteydettömyyden) aika täyttyy ku-
vitelmilla, mielikuvilla ja ennakoinneil-
la. Myönteinen odotus, kun on menossa 
tapaamaan tuttavaa, ehkä epävarma, 
kun on menossa uuteen tapaamiseen. 
Maaseudun kylän ja työväenyhteisöjen 
sijasta alamme elää sosiaalista elämää 
kahtena, toista mielikuvissa, toista sit-
ten niissä oikeissa tilanteissa. Tämä on 
se kohta, missä voi syntyä esiintymis-
jännitystä, kahvikuppineuroosi ja jänni-
tystä ylipäätään. Ne ovat sen vapaaksi 
jääneen mielikuvituksen tuottamia. 
Tämä on se kohta, missä aletaan tarvita 
NLP:tä ja mihin se syntyy. Pispalassa 
ei oikeastaan voinut olla yksin, kun oli 
koko ajan yhteydessä muihin, niinpä 
sosiaaliselle mielikuvittelulle ei jäänyt 
tilaa. Mutta meille keskiluokkaisille se 
on melkeinpä elämäntapa ja siksi noita 
ennakoivia mielikuvia aletaan huomata 
ja sitten muokata, NLP:ssä esimerkiksi 
mielikuvaeditoinneilla. Kaikkea tällaista 
varten tarvittiin myös ne psykologisen 
neuvonnan ja avun järjestelmät, jotka 
sieltä 1970-luvulta alkaen pystytettiin.    

Meidän irrallisten yksilöiden yksi on-
gelma on juuri kuuluminen. Jotkut ovat 
sitä mieltä, että ainakin osa masennuk-
sista johtuu nykyisin juuri tästä. Ennen 
keskiluokan aikaakin oli masennusta, 
mutta silloin tiedettiin, että se menee 
itsellään ohi muutamassa kuukaudessa. 

Masen-
tuneiden 
annettiin olla rau-
hassa tuo aika. Ehkä – en 
tiedä – tuon ajan masennukset 
olivat enemmän jostakin muutoksesta 
tai menetyksestä johtuvia. Nyt ne ovat 
enemmän suorittamisuupumuksesta 
johtuvia (vrt. se kuviteltu tai todellinen 
kilpailu). Sikäli kuin kuulumisen puute 
saa aikaan tunteen elämän merkityk-
settömyydestä, ja sikäli kun keskiluok-
kalaisen irrallisuus (yksinäisyys) on 
pysyvää eikä hetkellistä erosta tai lähei-
sen kuolemasta johtuvaa, asiantilaan ei 
ehkä psykologista ratkaisua olekaan. 
Jotkut lääkärit ehdottavat tällaiselle ma-
sennukselle elinikäistä lääkitystä.   

Maaseutukylissä ja työväenluokan yh-
teisöissä ei katsottu hyvällä ’kuvittelijoi-
ta’. Sellaista kohtaan oli epäluuloa eikä 
se siihen elämään sopinutkaan. Se oli 
asiaankuulumatonta, turhaa ajanhuk-
kaa, joka vain häiritsi halonhakkuuta 
ja vedenkantoa. Ehkä ’kuvittelija’ olikin 
jotenkin irti yhteisöstään, eikä toiminut 
enää samoilla säännöillä? Anteeksi  
sai, jos sitten taiteellisti kuvittelunsa.  
”Hanski on kirjoittanut kirjan”,  
sanottiin Pispalassa, siis Hannu Salama.  

Ihmisen ikävä toisen luo

Tämä kummallinen muutos 1960-luvun 
lopusta alkaen tuotti siis mm. NLP:n. 

historia | veli-matti toivonen
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  Emme tienneet itustakaan,  
miten olisimme ihmisiä  
auttaneet, mutta emme  

antaneet sen häiritä, olihan  
meillä yliopistokoulutus. 

 

  1970- luvulla tulivat  
NLP:n osaamisen  

mallittaminen ja sitten  
ratkaisukeskeinen  

ajattelu.
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Aluksi se oli 
oman itsen 
parantamista 
ja kehittämis-
tä, paremmin 

selviäviä yksi-
löitä. Toisaalta 

kuinka pärjätä eri 
tilanteissa työssä ja 

muiden ihmisten kanssa ja 
toisaalta, kuinka saada itsestä enem-
män tehoja irti. Samalla kun tämä 
’psykokulttuurin’ aalto, kuten joskus 
on sanottu, imaisi yhä uusia osia 
yhteiskunnasta ja yksittäisten ihmis-
ten elämästä mukaansa, se myöskin 
muuttui ja etääntyi suorittamiskult-
tuurista uudeksi vaihtoehtokulttuurin 
muodoksi. Aluksi esimerkiksi tavoit-
teiden asettaminen ja saavuttaminen 
oli tärkeätä, samoin itsen voimava-
raistaminen. Totta kai hoitelimme 
omia ongelmiammekin. Mutta tällä 
hetkellä puhutaan enemmän kohtaa-
misesta ja yhteisyydestä. Me yksilöik-
si kasvaneet emme enää pelkästään 
julista omaa totuuttamme, vaan ha-
luamme kuulua ja olla mukana. Koko 
kommunikaatioteknologia – alustat, 
laitteet ja appsit – kertoo siitä. Robert 
Dilts on sanonut, että NLP lähti mie-
lestä ja kielestä, laajeni sitten kehoon 
ja viimeksi ’kenttiin’, eli kuulumiseen 
ja yhteisyyteen. 

Keskiluokkaisen yksilöitymisen 
myötä yhteys toisiin on ohentunut 
ja henkinen etäisyys kasvanut, kuten 
Matka toistensa luo -kirjassa Totte 
Vadénin kanssa hahmoteltiin. Se on 
tämä ”Ihmisen ikävä toisen luo”, 
kuten Mikko Alatalo lauloi. Nyt 
toistensa luo paluu saa monia uusia 
muotoja, kommunikaatioteknolo-
gia, kuten jo mainittiin, mutta myös 
uusheimoistuminen (artisti- ja urhei-
lufanitus, erilaiset seksuaaliset ja hen-
kiset alakulttuurit ja ryhmät, monet 
massatapahtumat, joissa oma minä 
hetkellisesti katoaa ja sulaudutaan 
joukkoon) ja globalisaation vastainen 
paikallistuminen nationalismista sy-

väekologisiin maasta ja maalla elämi-
sen kokeiluihin.

NLP:ssähän me olemme puhuneet 
alusta asti kontaktin luomisesta (mik-
si tätä piti alkaa opettamaan!?), sitten 
läsnäolosta, jolloin palataan mennei-
syyden vatvomisesta ja tulevaisuuden 
kuvittelusta tähän hetkeen, takaisin 
elämään (menetettiinkö yksilöllis-
tymisessä elämä, kun piti keskittyä 
tavoitteisiin ja muuhun tulevaisuuden 
rakentamiseen?) ja viimeksi kohtaa-
misesta, joka on kovemman luokan 
kontaktia, koska kohtaamisessa eril-
leen joutuneet eivät enää koita jyrätä 
toisiaan, vaan toteavat ja hyväksyvät 
erilaisuutensa.   

Silloin kun tarvitaan small talkia, 
tavataan yksilöinä. Small talk tulee 
meille englanninkielisestä yksilömaa-
ilmasta. Meillä sen tarve alkoi syntyä 
melko myöhään. Jos vaikkapa val-
mennus alkaa ’yhteisenä’ tapahtuma-
na, siis ei esittäydytä ensin ”Huomen-
ta, minun nimeni on...” tyyliin, vaan 
tehdään yhdessä jotain, ei tarvitse 
osata luoda kontaktia, koska se syntyi 
jo itsellään. Niin se syntyi Pispalassa-
kin, oli itsestäänselvyys.   

Entä mitä juuri nyt tapahtuu? Sitä on 
vaikea nähdä, mutta voiko sanoa, että 
1960-luvun optimismi, joka vaihtui 
1980-luvulta alkaen positiivisuuden 
ideologiaksi, on nyt muuttunut rau-
hoittumisen hakemiseksi hidastamalla, 
joogaamalla, meditoimalla, läsnäolol-
la, mindfulnessilla ja muilla vastaa-
villa? Jos se olisi näin, meidän keski-
luokkaisten selviytymispaniikkimme, 
se johon edellä viitattiin opiskelijoiden 
kohdalla, joka kaataa nuoria ihmisiä 
työssä mahdottomien vaatimusten alle 
ja jota on nimetty vaikka kroonisek-
si stressiksi, olisi saavuttanut uuden 
vaihteen. Nyt sitä ei enää ratkaista 
positiivisuudella, Dream Big ei enää 
riitä, tarvitaan uudet keinot. Esimer-
kiksi Tuuli Paltemaa sanoo, että pitkä 
rentoutus ilman sen kummempia ana-

lyyseja on koko ajan enemmän kysytty 
työnohjauksen muoto. 

Elämän merkityksellisyys

Elämän merkityksellisyys liittyy juuri 
kuulumiseen. ’Kuka minä olen’ -ky-
symys on toiselta puoleltaan ’mihin 
minä kuulun’. Meille keskiluokkaisille 
tämä on jätetty isolta osalta itse va-
littavaksi. Meidän keskiluokkainen 
tieteemme (aivotutkimus) kertoo, että 
ryhmästä ulosjääminen sattuu fyysi-
sesti. Kun villihevonen suljetaan lau-
masta, sen selviytymismahdollisuudet 
ovat olemattomat. Onko mahdollista, 
että meillä on koko ajan päällä ’ulos-
jäämispaniikki’, huoli siitä, pääsem-
mekö mukaan vai jäämmekö syrjään? 
Tässä kohdin tunteet ovat voimakkai-
ta ja pelit voivat olla kovia. 

Irrallisille ja kuulumattomille nousee 
kysymys identiteetistä. Ammatti-iden-
titeetin perään kysytään monissa 
koulutuksissa, mutta niin myös koko 
identiteetin. Meidän keskiluokkaisten 
identiteetti on jo pitkään ollut auki, 
levällään, jopa kaupan. Silloin kun 
kuuluu johonkin, kysymys identi-
teetistä ei nouse, sitä ei ole. Tähän 
samaan luokkaan kuuluvat erilaiset 
juurtumisharkat. Niitä tarvitsevat 
irralliset, kuulumattomat. Perinteinen 
maanviljelijä tai tehtaan ’rasvanahka’ 
ei sellaista ymmärrä eikä tarvitse, 
nykyinen tuotantonsa automatisoinut 
ja koneellistanut maatalousyrittäjä 
tai firman perustanut entinen duunari 
alkavat ehkä ymmärtää. 

NLP ei ole uskonto tai moraliteetti, 
joka sanoisi, että ”elä näin, tämä on 
hyvä elämä”. NLP on tietoteoriaa. 
Siinä tutkitaan, kuinka rakennam-
me sen maailman, jossa elämme. 
Jokainen NLP-harkka – editointi, 
ankkurointi, uudelleenmäärittely, lat-
tialla kävely, uskomuksen muutos ja 
muut – muuttaa havaitsemistamme ja 
löydämme maailmasta uuden puolen. 
Tämä ei kuitenkaan sinällään ratkaise 

kuulumisen ongelmaa. Niinpä jatkamme 
matkaa. Mistä meille tulee elämän  
merkityksellisyys, miksi me elämme? 
Ydintila-kokemuksessa kuulumme  
kaikkeuteen, entä konkreettisempi arki, 
mihin siellä kuulumme? Tämä voi olla 
yksi syy, miksi parisuhteeseen joskus  
laitetaan kohtuuttomia odotuksia.  

Marguerite Yourcenar kertoo kirjas-
saan ’Käy kohti pimeää’ 1500-luvun 
värikkäästä, runsaasta ja ristiriitaisesta 
maailmasta. Koko ajan tapahtuu paljon, 
yllätykset seuraavat toisiaan, uudet asiat 
tulevat nimettöminä, eikä kukaan siellä 
elävä tiennyt mitä tapahtuu. Vasta muu-
tama sata vuotta myöhemmin siitä sai 
jotain kuvaa. Emme mekään tiedä, mitä 
täällä nyt tapahtuu, vaikka tieto onkin 
ollut yksi niistä pelastusopeista, johon 
olemme turvautuneet. Sitä isoa muutos-
ta, joka modernin tehdasteollisuusajan 
jälkeen on vyörynyt päällemme, on ku-
vattu monin tavoin, suurin osa riittävän 
oikein. Yksi lista siitä, missä tuon muu-
toksen tämä 1960-luvulta alkanut vaihe 
näkyy, voisi olla tällainen:
 
• täydellisyyteen pyrkimisen sijaan alkoi 

nousta idea kokonaistumisesta
• luonnon, ihmisten ja itsen hallinnan 

sijaan alkoi tulla sallinta
• järjen rinnalle palasivat tunteet (yksi 

esimerkki kokonaistumisesta)
• velvollisuuden rinnalle tuli arjen  

hedonismi (ja nyt nuoret siirtyvät  
hedonismista henkisyyteen, kertoo 
The Guardian -lehti) 

• mielekäs arki alkoi ajaa ohi työssä 
raatamisen

• velvollisuuksiin vetoamisen sijaan  
alettiin kysyä ”mikä on tavoitteesi”, 
”mitä sinä haluat” ja ”mikä sinua  
innostaa” (täällä takana voi olla myös 
merkityskatoa: ei tehdasteollisuuden 
aikaan ketään tarvinnut motivoida, se 
on vasta meidän aikamme asia, oire 
irrallisuudesta)  

• täydellisyyden ja virheettömyyden si-
jaan alettiin korostaa virheiden merki-
tystä aina kansalliseen ’mokapäivään’ 
asti; niistä oppii, ne ovat palautetta, 

kehittäminen on kokeilua jne.
• suorittamisesta painotus alkoi siirtyä 

flowhun (käsite ’flow’ syntyi yhtä ai-
kaa NLP:n kanssa)

• tulevaisuudesta huomio palasi tähän 
hetkeen läsnäolona, mindfullnessina, 
nyt-hetkisyytenä, läsnäolona ja  
kohtaamisena

• yhdestä oikeasta totuudesta ja deba-
tista/väittelystä, palattiin dialogiin, 
erilaisuuden hyväksymiseen ja sen 
näkemiseen resurssina: uutta voi op-
pia, vain kun erilaisuus huomataan ja 
hyväksytään

• määräämisestä kohtaamiseen, jossa 
toisesta ollaan kiinnostuneita; hoi-
to on ’suljettua’ toimintaa (ja sopii 
hampaanpaikkaamiseen ja muuhun 
vastaavaan), kohtaaminen puolestaan 
’avointa’, 

• minästä, itsekkyydestä, on painotus 
lähtenyt siirtymään meihin ja yhteisen 
jakamisen runsauteen 

• asiantuntijuuden sijaan alkoi tulla 
koutsaamista, psykoterapeuttien rin-
nalle elämäntaidonvalmentajia, valmii-
den mallien mukaan toimimisen sijaan 
tulivat omat oivallukset ja valinnat 

• oman aidon itsen löytäminen muuttui 
voimaantumiseksi, ei yksin kotona 
voimaantumiseksi, vaan yhdessä mui-
den kanssa, omassa ryhmässä tai uus-
heimossa

• yksilöstä, oman totuutensa luojasta ja 
puolustajasta, tuli henkilö, joka halusi 
kuulua, olla mukana, osallinen. Oma 
itse löytyi vasta yhteydessä muihin,  
ei enää samanlaisena, diagnostisoita-
vana, vaan erilaisena eri kiinnostus-
ryhmissä tai uusiheimoissa.

• oman tiedon kertomisesta palattiin  
kysymiseen ja kuunteluun

• tietämisestä peruutettiin havainnointiin
• jne.
         
Tässä myllerryksessä kehitämme NLP: 
tämme parhaamme mukaan. Kyllä se  
auttaa, kun kuvittelee tietävänsä ja  
ymmärtävänsä jotain, mutta olemme 
täällä kuitenkin elämän oppilaina, emme 
käskemässä sitä. Annetaan sen opettaa 
meitä.     
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VELI-MATTI TOIVONEN

Veli-Matti Toivonen on YTM,  
psykologi, NLP Trainer’s Trainer, 
psykoterapeutti ja ahkera 
NLP-tietokirjailija. Lue lisää  
vmtkoulutus.com. 



Argh,  
olen niin  
vihainen, 

että…!
Työnohjaaja Mari Rosenlund käsittelee yhtä ihmisen perus- 

tunteista, vihaa, voimavarakeskeisen työnohjaajan näkökulmasta 
 ja tietää, että tällä rakkaalla lapsella on monta nimeä: ärtynyt,  

turhautunut, tympääntynyt, suuttunut, raivostunut, kiukkuinen,  
sisuuntunut…Minkä tunnistat omaksesi?

viha | mari rosenlund
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päässä, ahdistava tunne rintakehässä tai 
kireä tunne hartioissa. Viha valuu myös 
käsiin, nyrkit puristuvat yhteen, ihmi-
nen valmistautuu taisteluun. Ihmisessä 
olemassa oleva uhkajärjestelmä on akti-
voitunut, joka merkitsee tunteena joko 
vihaa tai pelkoa (taistele – tai pakene 
-järjestelmä). Uhkajärjestelmän tarkoitus 
on valpastuttaa ihmistä korjaamaan es-
teet pois tieltä ja siihen tarvitaan vihaa. 
Viha antaa lisävoimaa ja motivaatiota 
käydä taistelu, jos tulkitaan, että meillä 
on mahdollisuus voittaa se, muuten ih-
misellä aktivoituu pelko-tunne, jolloin 
hän perääntyy. Viha esiintyy erilaisilla 
voimakkuuksilla, pienemmästä ärtymyk-
sestä aina silmittömään raivoon. 

Työnohjaajan oma suhde vihaan 
tunteena – voiko vihan kanssa ys-
tävystyä?

Työnohjaajana oleellista on ymmärrys 
omasta suhteestaan eri tunteisiin, jotta 
osaan toimia peilinä ohjattavalleni. Mi-
tä viha minulle henkilökohtaisesti on? 

viha | mari rosenlund

Työnohjaajana en voi ikinä tietää, 
millä tunteilla asiakkaani tulee 
paikalle ja mitä hän tuo tullessaan 
mukanaan paikalle. Tämä tietämättö-
myyden tila on myös työnohjaustyön 
ydin; ei tietämisen tila (position of 
not knowing) on yksi oleellisimpia 
työvälineitä, joilla työnohjaaja riisuu 
itseltään valmiit oletukset ja ajatuk-
set. Työnohjauksen luottamuksellinen 
ja turvallinen ilmapiiri mahdollistaa 
tunteiden näkymisen, esilletulon ja 
käsittelyn eri tavoin kuin muualla.

“Argh, olen niin vihainen, että...!” 
on lause, jonka kuulen aina silloin 
tällöin asiakkaani suusta työnohjauk-
sen alkaessa. Yleensä vihantunteen 
tunnistaa toisessa jo kauempaakin, 
askel on painava, mutta ripeä, ke-
honkieli jännittynyt ja äkkijyrkkä ja 
kasvojen piirteet ovat tiukentuneet. 
Eleet ovat teräviä, aloilleen asettu-
minen haastavaa ja kommunikointi 
tapahtuu lyhennetyillä lauseilla. 
Vihaan liittyy usein puristava tunne 

 Voinko ystävystyä 
vihan kanssa, pysähtyä 
sen ääreen ja kuunnella 
mitä tämä tunne minulle 
kertoo itsestäni? 

Onko viha peikko, mörkö, jotakin mitä 
piilotan, häpeän, pelkään? Vai voisinko 
hyväksyä vihan yhtenä perustunteista, 
jota se onkin? Miten minun oma tunne-
säätelyni toimii? Miten palaudun? Miten 
toisten tunnetilat vaikuttavat minuun 
itseeni? Erotanko ohjattavan tunteen 
omastani? Voinko ystävystyä vihan 
kanssa, pysähtyä sen ääreen ja kuun-
nella mitä tämä tunne minulle kertoo 
itsestäni? Miten käyttäydyn vihaisena? 
Voisinko käyttäytyä jotenkin eri tavoin, 
jotenkin mikä auttaisi minua? Miten 
voin sanoittaa vihaani? 

Kartta ei ole maasto -toteamusta muistut-
telen usein itselleni. Kartta näyttää vain 
paikat, tietyt kohteet, yleisesti hyväksytyt 
reitit, sekä tunnetut tienviitat. Työnoh-
jaajana muistan kuitenkin NLP:stä tutun 
lauseen kautta, että jokaisella on myös 
oma, henkilökohtainen kartta. Jokaisella 
on omat oikopolut, tietyömaat, kiertotiet, 
kuopat, helpot reitit, vaaranpaikat, yllä-
tykset, turvasatamat. Se, mikä näyttää, 
tuntuu ja kuulostaa minulle joltakin, on 
mahdollisesti jotakin muuta asiakkaal-
leni. Se, mistä itse saattaisin kulkea, ei 
välttämättä olekaan se reitti, josta asiakas 
valitsee kulkea. Tämä kartta rakentuu 
työnohjaajan ja ohjattavan välillä joka 
kerta eri tavoin ja erilaiseksi. Yhteinen 
todellisuus hahmottuu, kun työnohjaaja-
na maltan kuunnella ja kysyä, tarkentaa 
ja olla avoin. 

Niinpä se, mitä itse ajattelen vihasta, 
mitkä asiat saavat minua tuntemaan 
vihaa tai miten itse käyttäydyn vihaisena 
ei ole välttämättä laisinkaan samankal-
taista kuin ohjattavan tunteet, ajatukset, 
kokemukset tai käyttäytyminen. Tär-
keää on auttaa ohjattavaa tunnistamaan 
itse itsessään vihan tunne, miltä se 
tuntuu, kuulostaa? Minkä värinen, muo-
toinen, näköinen viha on? Muokkaan-
tuuko ja muuttuuko se? Voisiko sitä 

muokata? Miten näytän ja puran vihan 
rakentavasti? 

Mikä vihassa on parasta? 

Vaikka viha on usein hyvin epämiellyt-
tävä tunne, voi se kuitenkin olla samaan 
aikaan hyvin hyödyllinen tunne, jos 
malttaa pysähtyä sen ääreen. Positiivi-
sen psykologian mukaan negatiiviset 
tunteet, elämän vastoinkäymiset ja 
ongelmatilanteet ovat osa inhimillistä 
elämää ja kuuluvat oleellisina osina ih-
misyyteen. 

Vihan tehtävänä on kertoa se, kuka 
tai mikä ihminen on, millaisia rajoja, 
mielipiteitä ja ajatuksia ihmisellä on. 
Viha antaa energiaa, motivoi, varoittaa 
rajojen ylittämisestä, suojaa ja auttaa 
asettamaan rajoja. Se auttaa meitä 
sanoittamaan ja näyttämään meille tär-
keitä asioita. Viha saattaa antaa myös 
energiaa saattaa jonkin asia loppuun tai 
auttaa pääsemään päämäärään.

Miten vihan tunteen kanssa voisi 
työskennellä? 

Työnohjauksessa viha saattaa näkyä eri 
tavoin, eleistä, liikehdinnästä, sanojen 
tasolla. Vihan ollessa läsnä työnoh-
jauksessa tiedostan, että ohjattavan 
aistit ovat tarkentuneet, mutta samalla 
kapeutuneet. Asiat nähdään usein tun-
teen läpi, ehkä vääristynein silmälasein. 
Työnohjaajana oleellista on, että ohjat-
tava tulee kuulluksi ja nähdyksi itselleen 
tarvittavan ajan. Tätä kautta työnohjaa-
jan ja ohjattavan välille rakentuu suhde. 
Työnohjaajana voin kytkeytyä hänen 
tunnetilaansa ja osoittaa myötätuntoa 
sanoittamalla ohjattavalle tämän tunne-
tilaa. Näin tunnetilan huippua ajetaan 
myös alas, saadaan tunnetila normalisoi-
tua, jotta voidaan työskennellä aiheen 
kanssa. 

 Viha esiintyy erilai-
silla voimakkuuksilla, 
pienemmästä ärtymyk-
sestä aina silmittömään 
raivoon.  
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Vihan tunnetta on oleellista lähteä ra-
kentavasti ja herkästi tutkimaan, jotta 
asiakas oivaltaa, mitä tunne yrittää 
hänelle ja hänessä viestittää. Vihaa kä-
siteltäessä voidaan sitä tarkastella niin 
kokemuksen (tunteen) kuin käyttäyty-
misen (tekeminen) tasolla. Voimavara-
keskeisyydelle tyypillisesti kannattaa 
kysymykset pitää avoimina, jotta 
saadaan rakennettua yhteistä karttaa 
maastoineen. Usein vihan takana on 
myös muita tunnetiloja, esimerkiksi 
surua, pelkoa, inhoa tai hämmästystä. 

Tunteensäätelyn toimivuus lähtee siitä, 
että tunnistaa tunteen ja että ihminen 
voi valita itselleen edullisimman tavan 
käyttäytyä tunteen kanssa tai siitä 
huolimatta. Tunne otetaan vastaan ja 
käytetään hyväksi, tehden itse tietoi-
sia valintoja omasta käyttäytymistä. 
Tunne on energiaa, jota kannattaa 
kanavoida siten, että lopputulema on 
itselle hyvä.

Positiivisen psykologian viitekehykses-
tä katsoessa oleellista on se, ettemme 
jää negatiivisen tunnetilan vangiksi, 
jolloin näkökulmamme sekä ajatte-

MARI ROSENLUND

Mari Rosenlund on onnistumisten 
etsijä, inhimillinen vaatija ja näkö-
kulmien moninkertaistaja. ”Olen 
äiti, vaimo, kouluttaja, ystävä, 
sisko, työnohjaaja, yrittäjä, kum-
mitäti, valmentaja, ja kaikkea mitä 
haluankaan olla.” Tutustu Mariin: 
toisintekijat.fi. 

lumme kaventuvat. Tärkeää on auttaa 
ohjattavaa oivaltamaan vihan tunteen 
merkitys omien rajojen asettajana, avar-
taa ajattelua näkemään viha-tunteen 
hyöty ja positiiviset vaikutukset suhtees-
sa itseensä, sekä auttaa suuntaamaan 
vihan tuottama energia johonkin hänelle 
merkitykselliseen asiaan. Miten vihaa 
voisi rakentavasti ilmaista ajankohtai-
sesti kytkettynä tilanteeseen, joka vi-
hastuttaa? Jos tunnetta voidaan purkaa 
rakentavasti tilanteessa, jossa se syntyy, 
ei vihan tunne varastoidu ja jää elämään 
ihmiseen. Ihminen käyttäytyy aina siten, 
miten on oppinut, joten aina on mah-
dollisuus oppia uusia, itselleen parempia 
käyttäytymismalleja! 

 Tunne, myös viha, on 
energiaa, jota kannattaa 
kanavoida siten, että lop-
putulema on itselle hyvä. 

Marin STOP -vinkki tunteiden purkuun: 

S      Seis! Pysäytä itsesi, toimintasi  
 ja ajattelusi hetkeksi. 

T     Tunnista tunne ja nimeä se.

O     Opi tunteesta, mistä se kertoo?

P     Pura tunne rakentavasti. 

Hyväntuulista 
valmennusta  

20 vuoden 
kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ:
Tuuli Paltemaa, 050 414 5179
tuuli.paltemaa@myotatuulivalmennus.fi

KURSSIT NLP

COACHINGTERAPIA

YRITYSVALMENNUKSET

KOULUTUKSET

TÄMÄNKIN MAINOKSEN LOI MAIJAMEDIA, YRITTÄJÄN OMA MAINOSTOIMISTO    >>>    WWW.MEDIAA.FI
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keho ja viha | serafiina edelmann

Viha on useimmille meille joskus tarpeen ja terveellistä kokea; kun 
se on väliaikainen tunne. Entäpä, jos vihan tunne jää päälle? Se 
voi olla vaarallista, tietää Serafiina Edelmann. Edelmann tietää 
myös, mitä vihan tunteelle voi tehdä ja miten kierre katkaistaan 
mahdollisimman nopeasti. Kukaan meistä ei tarvitse ympärilleen 
tuhovoimaa – ja jokainen meistä joutuu välillä kokemaan sitä niin 

itsen kuin muidenkin taholta. Lue juttu ja opi ymmärtämään ja 
käsittelemään vihan tunnetta!

Rakasta itsesi 
hyvinvoivaksi
Syövyttävä kamala viha
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 Päädymme takaisin 
tilanteeseen tai jopa 
ihmissuhteeseen, joka 
houkuttelee meissä 
esiin vihan, jonka 
olemme ehkä työllä 
ja tuskalla saaneet 
tukahdutettua 
hetkeksi.

 Läsnäollen, tietoises-
ti.

Mieliharkka

Viha saa aikaan  
kehossa ikäviä oireita
¨– Viha nostaa stressihormonien tasoja, haittaa yöunta, saa 

aikaan jännitystiloja kehossa, vastustuskykymme alen-

tuu. Riskit sydämen toiminnan häiriötiloihin kasvavat, 

verenpaine nousee. 

– Tutkimusten mukaan jopa yksi viiden minuutin pituinen 

vihajakso voi alentaa vastustuskykyämme jopa kuudeksi 

tunniksi. 

– Pitkäaikainen viha voi saada meidät jopa masentumaan 

sillä se saa aivoissa aikaan samoja muutoksia kuin pitkä-

aikainen stressi. 

– Vihasta kannattaa hankkiutua eroon mahdollisimman 

nopeasti! 

Kuinka päästä eroon 
vihasta? 
+ Tunnusta että sinussa on vihaa. Kun myönnät olevasi 

vihainen, pystyt aloittamaan vihan käsittelyn prosessin ja 

löytämään ratkaisun vihan tuomaan pahaan oloon. 

+ Yritä ymmärtää itseäsi ja sitä miksi olet niin vihainen. 

Vihantunne tulee usein peloista, epävarmuudesta ja 

epäluotettavuuden seurauksena. 

+ Nappaa kiinni hetkestä! Kun saat itsesi kiinni vihaisena 

egoistisuuden puuskassasi, huomaa että asiat, joita 

sanot vain luovat lisää vihaa ja paisuttavat tilannetta en-

tisestään. 

+ Hengitä syvään, kymmenen kertaa. Keho rauhoittuu ja 

olet kykeneväisempi järkevämpään asioiden prosessoin-

tiin. 

+ Ota breikki tilanteesta. Jos voit, lähde pienelle kävelylle, 

poistu tilasta, ja rentoudu. 

+ Kohtaa oma vihasi. Jos tukahdutat vihasi pelkällä tah-

donvoimalla, se saattaa pullahtaa hallitsemattomasti 

esiin yllättävissä tilanteissa aiheuttaen muille sekä sinulle 

itsellesi ahdistusta ja epävarmaa oloa. 

+ Yritä löytää ratkaisu vihaa aiheuttavaan ongelmaan. Jos 

tilanne ei ole sinun kontrolloitavissasi, yritä muuttaa 

omaa ajatteluasi. Muista, että ärsytys joka mielestäsi 

johtuu jonkun muun käytöksestä tai piirteistä voi johtua 

omista traumoistasi ja epävarmuudestasi. Voit muuttaa 

omaa ajatteluasi heitä kohtaan, ja löydät ehkä rauhalli-

sena uusia näkökulmia jolloin vihantunnekin sulaa. 

+ Ole ennakkoluuloton vihankohdettasi kohtaan. 

+ Keskustele vihastasi terapeutin tai jonkun sellaisen lähei-

sen kanssa, johon luotat niin, että sinulla on turvallinen 

olo puhua. He voivat tarjota näkökulmia ja ratkaisuja. 

Muista, että vihakin sokaisee omaa arvostelukykyä ja saa 

meidät liioittelemaan ongelmaa,, jolloin saamme itsem-

me uskomaan, että kyseessä on paljon suurempi juttu 

kuin onkaan. 

+ Kaikkein tärkein: Rakasta itseäsi lempeästi, ole itseäsi 

kohtaan armollinen. Älä anna vihan elää vapaamatkus-

tajana elämässäsi, sillä sinä itse olet se, joka kärsit omas-

ta vihasta ja katkeruuden tunteesta eniten. Opettele 

kertomaan muille omista tunteistasi ja opi tunnistamaan 

loukkaantumisen tunnetta, surua, tai turhautumista. 

Kohtaa omat negatiiviset tunteesi: niitä käsittelemällä ei 

vihakaan pääse jylläämään elämässäsi. . 

Kasvata itsessäsi  
rakkautta ja myötä-
tuntoa, älä vihaa. 
Täydellisiä ihmisiä ei olekaan, ja vihainenkin saa olla, kun-

han siitä ei jää pysyvä tila, ja vihan purku on rakentavaa eikä 

kohdistu muihin ihmisiin. Oman mielen vahvuus on tuntei-

den tunnistamisessa ja siinä miten itse osaamme käsitellä 

omia tunteitamme. 

Joskus omat tunteet voivat olla niin jumissa että puhumi-

nen ei auta. Silloin aivoja ja mieltä on hyvä auttaa mieliku-

vaharjoitusten, esimerkiksi NLP:n tai hypnoosin avulla. Näin 

pääset helpommin alkuun toipumismatkallasi. Ensimmäisiä 

asioita, jotka vievät prosessia parhaiten eteenpäim, ovat 

lempeän itserakkauden ja itsetunnon parantaminen, jolloin 

ihminen on vastaanottavaisempi muille ideoille eikä reagoi 

itsepuolustukseksi verhotulla aggressiolla niin nopeasti. 

ammattilaisia | seija mauro

Viha on meille kaikille tuttu tunne. Jo-
kainen meistä on tuntenut vihaa jossain 
elämämme vaiheessa. Onneksi se on 
suurimmalle osalle meistä vain väliaikai-
nen tunne, mutta entä jos se jää päälle? 

Mitä enemmän joku vihaa, sitä suurem-
malla todennäköisyydellä hän muuttaa 
ajatuksensa jossain vaiheessa teoiksi. 
Vihaa tunteva henkilö taktikoi, suun-
nittelee kostoa ja märehtii. Tällöin viha 
kasvaa kasvamistaan ja kerää voimaa 
itseensä kuin hurrikaani, jonka tuhot 
ovat pelottavia. Kuulostaa kamalalta, 
tuhovoimaiselta ja vaaralliselta ja sitä se 
onkin. Jotta vihan kierteen voi katkaista 
mahdollisimman nopeasti, on tärkeää 
ymmärtää, mistä se syntyy ja mitä sille 
voi tehdä. 

Usein asiat, joita vihaamme muissa ovat 
asioita, joista emme pidä itsessämme tai 
joita pelkäämme itsessämme. Muistat 
ehkä psykoanalyysin kehittäjän Sig-
mund Freudin puhuneen asiasta termillä 
projisointi. Projisointi on puolustus-
mekanismi. Henkilö, joka projisoi, ei 
välttämättä ole tietoinen tekemisestään. 

Projisoiva ihminen ei todennäköisesti 
oivalla havainnoivansa omaa psyykkistä 
todellisuuttaan, vaan oikeaa, objektiivis-
ta todellisuutta. 

Viha on voimakas heikkous, joka luo 
peiliefektin: se houkuttelee meidät ihmi-
set alitajuisesti takaisin sen asian pariin, 
josta viha syntyy. Päädymme takaisin 
tilanteeseen tai jopa ihmissuhteeseen, 
joka houkuttelee meissä esiin vihan, 
jonka olemme ehkä työllä ja tuskalla 
saaneet tukahdutettua hetkeksi. Viha on 
hankala tunnetila, sillä viha paisuttaa 
egoamme, ja se saa meidät tuntemaan 
ylemmyydentuntoa, vallanhalua, ja 
kaikkivoipuutta. Viha oikeuttaa mie-
lessämme sanoja ja tekoja, jotka itse 
asiassa johtavat vain syvempään häpeän 
ja pahanolon tunteeseen.

Oman mielen ihmeet ovat meille itsel-
lemme usein niitä kaikkein suurimpia 
mysteerejä, mutta voimme onneksi 
vaikuttaa siihen, kuinka ajattelemme. 
Voimme myös valita tunteemme hoi-
tamalla itseämme lempeästi niin, että 
elämässämme ei ole sijaa päivittäiselle 
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 On tärkeää tunnistaa, 
kuinka viha syntyy. Siten 
tunteen voi muuttaa.

SERAFIINA EDELMANN

Kliininen hypnoterapeutti, oop-
peralaulaja, luennoitsija, puhuja, 
kirjoittaja, ihminen Taimi-koiralle 
sekä kaikkea kimaltavaa rakastava 
harakka. 

Serafiinan mielestä elämässä pitää 
olla henkistä ja fyysistä kimalletta, 
jotta harmaus ei talvella käy mus-
taksi. Edelmann on asunut puolet 
aikuisiästään ulkomailla ja hän 
sanoo olevansa moderni nomadi, 
joka haaveilee alituiseen matkasta 
maailman ympäri. Lapsena hänen 
toiveammattinsa oli löytöretkeilijä 
tai agentti: nykyisessä työssään 
hän saa olla selvittämässä mielen 
salaisuuksia ja löytöretkeillä ihmis-
ten mielissä. Hän on myös ikuinen 
kirjatoukka, joka on loputtoman 
kiinnostunut ihmisistä, taiteesta 
ja mielestä. Lue lisää Serafiinasta: 
www.eheyshypnoterapia.com.

kansainvälinen nlp | ivi maunuksela-malinen

Inspiraatiota  
mielenmuutokseen  

maailmalta: 

The NLP International  
Conference 2019

vihalle, katkeruudelle ja negaatioille, 
jotka näistä peloista ja pahasta olosta 
kumpuavat. Yksi suurimpia syitä vihan 
syntymiselle on oma sisäinen paha olo, 
huono itsetunto, ja se ettei ihminen osaa 
rakastaa itseään. Silloin voi päätyä ole-
maan äärimmäisen armoton itseään ja 
muita kohtaan. 

On tärkeää tunnistaa, kuinka viha syn-
tyy. Siten tunteen voi muuttaa. Saatam-
me tuntea vihaa, kun joku on loukannut 
meitä tai jos pelkäämme toisia. Koirakin 
rähisee ja haukkuu usein siksi että se 
pelkää. Saatamme tuntea olomme tyh-
jäksi ja yksinäiseksi. Kohdistamme ne-
gatiiviset tunteemme muihin kuvitellen, 
että saamme purettua siten omaa pahaa 
oloamme. Joskus vihaamme muita siksi, 
että he muistuttavat meitä jostain nega-
tiivisestä tapahtumasta elämässämme tai 
jopa itsessämme. Näitä negatiivisia tun-
teita projisoimme helposti lähellä oleviin 
ihmisiin. Viha voi kehittyä myös petty-
myksen tunteista, petetyksi tulemisesta 
tai kateudesta. Viha on aikaavievää, ja 
vaikuttaa vihaajaan niin emotionaali-
sesti kuin fyysisestikin. Viha johtaa aina 
lopulta katkeruuteen. Kuka haluaisi 

viettää koko elämänsä katkerana, vihaa 
sydämessään, jos vaihtoehtona on ilo ja 
rakkaus? 

Vihan vastakohta ei ole rakkaus, niin 
kuin usein helposti ajattelemme. Vasta-
kohta vihalle on myötätunto muita ja it-
seämme kohtaan. Myötätunnon mukana 
seuraa emotionaalinen irrottautuminen 
asiasta, jota vihaamme. 

Myötätunto itseämme kohtaan tar-
koittaa sitä, että hyväksymme itsemme 
epätäydellisenä ja vaillinaisena. Sanonta 
”Kukaan ei ole täydellinen”, on totta. 
Voi myös ajatella, että juuri tuo epä-
täydellisyys tekee meistä täydellisiä, 
inhimillisiä ihmisiä. Jos emme hyväksy 
jotain asiaa tai osaa itsessämme, saa-
tamme hyökätä muita vastaan vain 
puolustaaksemme peloissamme itseäm-
me. Kun taas rakastamme itseämme 
sellaisena kuin olemme, näemme muiden 
käytöksen heidän käytöksenään, emme 
hyökkäyksenä itseämme kohtaan. Silloin 
pystymme vastaamaan mihin tahansa 
käytökseen ja sanoihin myötätuntoisesti 
ja rakastavasti. 

   What we are 
being called to do 
in our world and 

community.
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IVI MAUNUKSELA-MALINEN

Kirjoittaja Ivi Maunuksela-Malinen
on Suomen NLP-yhdistyksen halli-
tuksen jäsen, muutosvalmentaja,
NLP Trainer and Consultant 
(NLPU), asiakaskokemuksen 
kehittäjä ja vuorovaikutuskoulut-
taja. Ivin muutosvalmennuksissa 
keskitytään motivaatiomuutoksen 
ja itseluottamuksen kasvatuksen
lisäksi oman muutoskyvyn kehit- 
tämiseen. Jos olet kiinnostunut 
valmennuksista tai NLP-harjoituk-
sista oman muutoskyvyn kasvatta-
jana, tervetuloa mukaan ”Muutos-
kyvyn kasvatustreenit” -tilaajaksi!  
Laita vain sähköpostia:  
ivi.maunuksela@gmail.com.

Kuva: Jessica Ravantti

Kuvat: Juha Asunmaa ja NLP International Conference

kansainvälinen nlp | ivi maunuksela-malinen

Tämänvuotisen NLP-konferenssin ohjel-
ma toukokuussa Lontoossa oli täynnä 
kiinnostavia aiheita kuudelta eri alueelta: 
NLP ja terapia, henkilökohtainen voi-
maantuminen, muiden kanssa työskente-
ly, yritysmaailman kehittäminen, rajapin-
nat ja yhteydet muihin aihealueisiin sekä 
uusi kehitys.    

Seminaarin aloitti Judith DeLozierin ja 
Judith Lowen ”Passion in Action” -mas-
terclass. Siinä työstettiin omia, suuria 
unelmia, ja avattiin niiden toteuttami-
seen uusia kanavia. Menetelminä olivat 
mallittaminen ja Sankarin matkan versio, 
jossa tehtiin useita harjoituksia pareit-
tain ja ryhmissä. Näin saatiin käyttöön 
ihmisten välinen yhteinen älykkyys. 

Kaikki lähti siitä, että luotiin hyvä yhteys 
omaan itseen, virittäydyttiin omiin arvoi-
hin, ja tunnistettiin oma, ainutlaatuinen 
erityisyys, jonka vain sinä voit tähän 
maailmaan tuottaa. Tätä voi kutsua  
ystävystymiseksi oman itsen kanssa. 

”Your unique essence – the world 
wants and needs it”

Mukaan otettiin myös eri arkkityyppiset 
energiat ja liittolaisia. Myös mallitus-
ta käytettiin sekä demossa että omissa 

harjoituksissa. Matkaa varten valmis-
tauduttiin myös vastoinkäymisten koh-
taamiseen.

Yksinkertainen ja toimiva harjoitus 
oli kävellä konkreettisesti kohti suurta 
unelmaansa (aikajanaa pitkin) erilaisilla 
tavoilla. Minulla ne saivat tavoitteen 
tuntumaan helpommalta ja mahdollisem-
malta. Kokeile itse, jos haluat! 

Kokonaisuutena koulutus oli innostava, 
monipuolinen, hauska ja energinen – ja 
antoi oikeasti oivalluksia, jota vievät 
kohti tavoitetta. Merkittävää oli myös 
kannustaminen kohti vielä isompaa: us-
kalletaan kaikki haaveilla myös niiden 
suurten asioiden tekemisestä sekä oman 
yhteisön että maailman hyväksi. 

Joukko suomalaisia NLP-ihmisiä matkasi Lontooseen kansain-    
väliseen NLP-konferenssiin. Konferenssissa otettiin käyttöön  

ihmisten yhteinen älykkyys ja ystävystyttiin oman itsen kanssa. Aika 
metkaa, ja hyödyllistäkin? Ehkä jotain mukaan napattavaa Suomen 
NLP-yhdistyksen vuoden 2020 juhlakonferenssiin? Kansainvälisen 

konferenssin antia meille tarjoilee Ivi Maunuksela-Malinen.

THE BIG DREAM
1.  Place goal, dream, project on  
 the wall
2.  Go towards the goal
3.  Go towards with a smile on  
 your face
4.  Go towards with awareness, 
 embodied, like you were home   
 with your slippers on.

KIINNOSTUNUT OSALLISTUMAAN  
ENSI VUONNA?
The NLP International Conference 2020
Empowering NLP Professionals
15-17 May 2020
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kansainvälinen nlp | jaana hautala

Multikansainvälistä  
NLP:tä ja  

parempi maailma

Kuvittele, että olet multikansainvälisessä 
NLP-maailmassa, jossa on yli 50 ih-
mistä lähes 30 maasta. Kaikki haluavat 
tehdä maailmasta paremman paikan 
elää, hyödyntäen tässä NLP-taitoja. Sain 
itse viettää uteliaana sekä sydän auki 
hämmästyttävät ja oivalluttavat kaksi 
viikkoa Santa Cruz NLPU yliopistossa 
Kaliforniassa tänä kesänä. Valmistuin 
samalla NLP Master Traineriksi. Tällä 
samaisella Santa Cruz NLPU yliopisto-
alueella NLP sai myös alkunsa ja lähti 
liikkeelle paikan luovasta ja inspiroivas-
ta energiasta 1970-luvulla. Nyt lähes 50 
vuotta myöhemmin me NLP-kouluttajat 
ympäri maailmaa olimme kehittämässä 
itseämme ja luomassa kansainvälistä 
NLP-kouluttajaverkostoa sekä saamassa 
ystäviä koko loppuelämäämme. 

Haastoimme kouluttajina itseämme 
luottamuksen ilmapiirissä, tutkimme in-
tohimoamme ja rooliamme. Rakensim-
me kansallisia ja kansainvälisiä visioita 
ja missioita. Mietimme, kuinka hyödyn-
tää NLP:tä enemmän, koko maailmassa. 

Monet visiot koskettivat ja toivat uu-
denlaista perspektiiviä omaan maail-
maani. Intialaisen NLP-kouluttajan visio 
saada lapsia pois kaduilta opettamalla 
NLP-taitoja, Myanmarin NLP-Instituu-
tin visio muuttaa maan tilanne tuomalla 
nuorille uusia taitoja NLP:n avulla, 
israelilainen kouluttaja vie NLP:tä opet-
tajille parantaakseen heidän kohtaamis 
- ja vuorovaikutustaitojaan ja Brasiliassa 
viedään NLP-taitoja lääkäreille, jotta 
saataisiin turhia potilaskuolemia vähe-
nemään. 

Knowledge is only a rumor 
until it is in the muscle
-Papua New Guinea Proverb-

Kahden viikon aikana matkasimme yhä 
syvemmin omaan sisäiseen voimaam-

me, tutkimme omia uskomuksiamme 
ja teimme töitä mastermind-ryhmissä. 
Kansainvälisessä mastermind-ryhmässä 
työskentely avasi meille kaikille paljon 
uudenlaisia näkökulmia ja loi sellaista 
kollektiivista älykkyyden kenttää, jota 
me mielestäni tarvitsemme lisää suo-
malaiseen työelämään. Kollektiivinen 
älykkyys syntyy, kun on avointa kom-
munikaatiota, keskinäistä luottamusta, 
kunnioitusta, uteliaisuutta ja sitoutumis-
ta johonkin itseään suurempaan.

You can’t protect the future, 
you create it
Kohtaamiset ja tarinoiden jaka-

minen muuttivat meitä jokaista jollakin 
tavalla. Vaikka tulimme hyvin erilaisista 
kulttuureista,  arvomaailmassamme ja 
sydämen kartassamme oli paljon yhty-
mäkohtia. Meillä oli yhteinen suunta. 
Itse jätin jotain aikansa elänyttä NLPU 
yliopistoalueen energiaan. Samalla sain 
paljon uutta, kaunista ja arvokasta. 
Elementtejä, joita jaan tulevissa koulu-
tuksissani. Oma visio NLP-kouluttajana 
jalostui kahden viikon aikana muotoon: 
Tuon maailmaan lisää ymmärrystä sy-
dämen taidoista. Kun mielen ja sydämen 
yhteys löytyy, olemme enemmän koko-
naisia ja yhtä itsemme sekä maailman 
kanssa. Energiamme muuttuessa meistä 
tulee joustavampia, empaattisempia ja 
luovempia.

When invisible and visible 
world communicates  
together, that makes an 
amazing field

Kahden viikon aikana Robert Diltsin 
energia sekä valtava ihmisyys ei jättänyt 
ketään kylmäksi. Kun pääset harjoittele-
maan sekä kehittämään omia koulutta-
jataitoja NLP:n alkuperäisen kehittäjän 
kanssa, se tuo omiin taitoihin paljon 
lisäsyvyyttä ja -ymmärrystä. Mukana 

 

 

 

   Kollektiivinen 
älykkyys syntyy,  
kun on avointa  

kommunikaatiota,  
keskinäistä  
luottamusta,  
kunnioitusta,  

uteliaisuutta ja  
sitoutumista  

johonkin itseään  
suurempaan.

Jaana Hautala pääsi Kalifornian Santa Cruziin NLP:n alkulähteille, 
valmistui NLP Master Traineriksi ja sai elämäänsä uusia visioita, nä-
kökulmia ja elinikäisiä ystäviä. 50 inspiroitunutta ihmistä lähes 30 
maasta NLP:n äärellä tarkoittaa myös kollektiivista älykkyyttä, jolla 

maailmasta tehdään parempaa paikkaa, NLP:n avulla. 
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  Itse jätin 
jotain aikansa 
elänyttä NLPU 
yliopistoalueen 

energiaan

  Oma visio NLP-kouluttajana jalostui kahden viikon aikana 
muotoon: Tuon maailmaan lisää ymmärrystä sydämen taidoista.

JAANA HAUTALA

Jaana Hautala on NLP Master 
Trainer, puhuja ja tietokirjailija. 
Jaanan intohimo on oivalluttaa 
ihmisiä löytämään mielen ja  
sydämen tasapainoa – omaa  
voimaa. NLP:n ja coachingin 
lisäksi Jaana innostuu meditoin-
nista, kundaliinijoogasta sekä 
luonnosta.

Jaana Hautalan uusin kirja 
uskomuksista julkaistaan 
marraskuussa 2019:

Rohkeiden aikuisten  
kirja – vapaudu  
uskomusten kahleista
Kustantaja Readme
Sivumäärä n. 250

kansainvälinen nlp | jaana hautala

oli joukko inspiroivia kansainvälisiä 
NLP-kouluttajia, esimerkiksi Tim ja Kris 
Halbom, Judith Lowe, Judith Lozier and 
Robbie Steinhouse. Näiden kaikkien 
NLP-ajatuksia sekä kirjallisuutta suo-
sittelen tutkimaan ja löytämään sinulle 
sopivat suosikit kasvattamaan omaa 
NLP-osaamista ja -ymmärrystä..

Koska kartta ei ole maasto ja oma ko-
kemus NLPU-matkasta oli yksi viides-
täkymmenestä, jaan sinulle muutamia 
kokemuksia NLP:tä pitkään koulutta-
neilta uusilta ystäviltäni. Mitä he saivat 
ikimuistoisesta NLPU Master Trainer 
-matkasta tai miten NLP on vaikuttanut 
heidän elämäänsä yleisesti?

Amazing collective hero`s journey.  
We all step in the bigger field of sha-
ring, togetherness and connecting.
 – Marin Anchevska from Macedonia 

It is so impressive to experience, 
when in a group of people each 
member discovers and liberates 
their deepest and unique motiva-
tion, simply by applying NLP pro-
cesses, and to experience, that out 
of these lively dynamisms a new 
and unseen creation can emerge.
 – Andreas Götzinger from Germany 

NLPU master trainers is a program 
to face our ability to change the 
world. This is a call to show up as  
a change maker.
 – Franco Torres from Argentina 

This is my fourth time at NLPU. 
Every time I left from here with in-
creased awareness, full of resourc-
es, more strengthened and full of 
beautiful memories of beautiful 
people. All I get from here which 
absorbed by my cells always be 
an strong support especially while 
encountering challenging situa-
tions. 
 – Sonay Sunucu from Türkiye  

NLP has given me a vehicle to make 
a difference in the world. It has 
also enhanced my personal life 
and allowed me to. Built a success 
business.
 – Lynn Robinson from USA  

The experience was NLP Master 
Trainer was so special because I 
felt that the team and the group 
embraced me in a deep and caring 

way. The power of the collective in-
telligence was incredible. It allowed 
each one of us to connect to our 
own internal resources and to ex-
perience the “holon”. It allowed 
me to connect with my essence, 
my values and as Gandhi said “Be 
the change you want to see in the 
world.” – Idit Joss from Israel 

Power of NLP is not fully acknowl-
edged in Japan. Trust in NLP in-
stitutes vary also. I would like to 
make it known to people including 
company executives and enhance 
its trustworthiness. 
 – Koichi Eugene Okamoto 
 from Japan  

I got what alignment and brea-
thing give me. It`s energy. This 
energy makes me powerful and 
peaceful. 
 – Mikiko Kato from Japan  

NLP is path to awareness. It is a set 
of tools to excellence and become 
the person on is meant to be 
– L.eo Lobo from India  

NLP has been a pathway to myself – 
finding the leader within me.  That 
pathway has been enabled me to 
reach out totally to others – seeing 
beyond my inner world to the vast-
ness of possibilities within others 
and all that I do. Standing strong 
and being whom I am and it’s good 
– Patricia Conlon from Ireland

Upeaa NLP syksyä sinulle. NLP on mi-
nulle myös avain muuttaa energiaa ja 
uskomuksiasi. Kun ylläpidät uutta ener-
giaasi, muutat elämääsi. 
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 Jos se tulee, 
anna sen tulla. 
Jos se jää, anna 

sen jäädä.

Jos se menee, 
anna sen mennä.

oma mieli | terhi mäkiniemi

Myrskyluodon Maija 
koskettaa ja opettaa 

suhteesta  
menetykseen

Terhi Mäkiniemi kävi katsomassa Myrskyluodon 
Maija -esityksen Salon kesäteatterissa ja  

inspiroitui siitä. Syntyi myös harjoitus  
”Mitä Myrskyluodon Maija tekisi?”
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Kun listaa elämästä asioita mitä saa 
tehdä ja mitä ei saa tehdä, oppii oman 
mielen toiminnasta.

Jos lista siitä, mitä elämässä saa tehdä 
on lyhyt ja lista siitä, mitä ei saa tehdä 
on pitkä, voi miettiä miten asioita tekisi 
toisin voidakseen paremmin. 

Maija menettää paljon, ja Maija myös 
kokee, että saa paljon. Jokainen meistä 
kokee tämän näytelmän omasta mie-
lenmaisemastaan käsin. Onneksi tämä 
näytelmä pyörii kesäteattereissa yleensä 
aina jossain päin Suomea, kannattaa 
käydä katsomassa ja kokemassa!

Meri. Saaristolaisen elämässä suhde mereen 
merkitsee kaikkea. Elämää ja kuolemaa.  
Meri ottaa ja meri antaa. Mereltä myös tuulee. 
Itse voi valita, kuten Maija, meneekö aina 
tuulen mukana?

Ennen kaikkea meri opettaa, ettei elämää pidä 
pelätä.

Maijan mieli tuntuu olevan kuin 
meren nuolema rantakallio: päältä 

sileä ja sisältä rosoinen. 

Esityksen jälkeen mieleeni nousi 
vanha viisaus: ”Jos se tulee, anna sen 
tulla. Jos se jää, anna sen jäädä.Jos se 

menee, anna sen mennä.”

Maija on jäätä ja merta 
vahvempi nainen. Maijan on 
opittava ottamaan vastaan 
elämä ja kuolema, kun ne ovat 
tullakseen. Koska sitä elämä on. 
Vastaanottamista.

Naimisiin voi mennä ilosta kiljuen, 
surusta parkuen tai kauhusta 
kankeana, kuten Maija.
Maija naitetaan Jannelle.

Jannen kanssa Maija muuttaa 
Myrskyluodolle. Kotonaan liedellä 
ruokaa laittamaan tottunut Maija 

opettelee keittämään nyt nuotiolla. 
Jannesta sukeutuu luodolla todellinen 

monitaituri. Janne rakentaa talon, 
hankkii perheelle elannon, toimii 

kätilönäkin. Muita ihmisiä ei ole lähellä. 

Maijan ajatuksia Jannesta kuvastavat 
laulun sanat:”kun olet siinä, en ole 
huolissani siitä, mitä huominen tuo 

tullessaan””jäljelle jää hellyys...”, 
”omantunnon äänet itseltään 

sulkeneet”.

oma mieli | terhi mäkiniemi

MAIJAN MENETYKSET:

• Maijan veli hukkuu

• lapsi putoaa veteen

• kummilapsi kuolee sairauteen

• talo palaa

• mies putoaa veteen
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jonni roos | mielin kielin

Mieliharkka

Mitä Myrskyluodon  
Maija tekisi?
  
Maija auttaa tämän harjoituksen kautta, kun  
elämässä on tiukka tai tukala tilanne. 

Palauta tiukka tilanne mieleesi ja assosioidu eli eläydy siihen. 

Palauta mieleen:
Missä olet? Keitä / keiden kanssa olet?  
Ovatko ihmiset lähellä vai kaukana?
Oletko yksin? Mitä näet? Onko värejä, muotoja,  
rakennetta, vai jotain muuta?
Mitä kuulet? Onko rytmiä, poljentoa, laulua,  
vai jotain muuta?
Mitä haistat? Mitä ja minkälaisia hajuja?
Maistatko jotain? Mitä makuja maistat? 

Vahvista tilannetta, sen mukanaan tuomia tunteita,  
ajatuksia, tapahtumia pääset yhä syvemmälle  
assosiaatioon. Eläydyt juuri sen verran kuin nyt  
on mahdollista.

Palaudu tähän aikaan, paikkaan.  
Avaa silmät, jos ne olivat suljetut.

Ravistele hieman kehoa, ehkä hypähtele pari kertaa tai  
muulla tavoin tule ulos tilanteen tuomista vaikutuksista.
Ota toinen havaintopaikka.

Katso tilannetta nyt dissosioituneena:
Kohoa korkealle kuin merikotka taivaalla, mitä havaitset  
merikotkan korkeudesta käsin? 
Katso asiaa merellä soutavan soutajan kulmasta, mitä näet?  
Entä, mitä esiliina asiasta ajattelisi? 

Mitä kaikkea havaitset?
Mikä on nyt toisin?
Esiliinakin voi olla henkilöitymä tai vain fyysinen esiliina.  

Kuinka moni on tanssinut häävalssina Maijan ja Jannen 
häävalssia? Valssi lienee yhtä tunnettu kuin Maijan tarina. 

Katsomassani näytöksessä 
Vuohensaaren kesäteatterin 
katsomo täyttyi viimeistä tuolia 
myöden. Katsoja sai rauhassa 
eläytyä Maijan elämään ja 
tunteiden vuoristorataan. Kaunis 
ja lämmin kesäilta toi esityksen 
ylle sopivasti lämpöä. 

Näytelmän Maijat olivat Ami 
Aspelund vanhana Maijana ja 
Merita Seppälä nuorena Maijana. 

TERHI MÄKINIEMI

Kirjoittaja Terhi Mäkiniemi on 
kouluttaja-toimittaja, Coach ja 
NLP Trainer, joka syttyy ihmisis-
tä, kohtaamisista ja tarinoista. 
 

KUVAT:

Mika ”Nupa” Nurmi 
Mikko Pääkkönen 
Henriikka Koskenniemi

Mitä paikkoja  
sinun  

kotinurkiltasi  
löytyy

kysyy Jonni Roos.

”Olen aina ihmetellyt, mikä järki oli siinä, että Hämeenlinnaan 
tehtiin aikanaan lähiö, jonka nimi on Katuma. Nimen taustalla 
on viereinen Katumajärvi, jonka äärellä paikallisten uskotaan 

ristiretkiaikana katuneen kristinuskoon kääntymistään, ja 
yrittäneen pestä pois saamansa kristillisen kasteen. Mutta 

kiehtovasta historiallisesta tarinasta huolimatta mietin miten 
Katuma-nimi vaikuttaa nykypäivän asukkaisiin. Yleensähän 

annetaan nimiä, joilla on myönteinen tai neutraali vivahde. Tätä 
miettiessäni keksin sitten humoristisia käännöksiä muutamalle 

muullekin Hämeenlinnan kaupunginosalle, ehkä enemmän 
provokatiivisen terapian ja mustan huumorin nimissä, kuin 

varsinaisesti NLP:lle tyypillisen voimavarakeskeisyyden kautta.” 

HÄMEENLINNAN KAUPUNGINOSIA IN ENGLISH BY JONNI ROOS

Kirjoittaja
Jonni Roos

Hätilä = Emergentia
Jukola = You Cola
Kauriala = Deerio
Myllymäki = MillHill
Katuma = McRegret
Vanaja = Onedrive (tm)
Ojoinen = Ditchio
Sairio = Sicko
Ahvenisto = Bass Rack

Voutila = Wow Space
Aulanko = Extramarital brother-in-law
Idänpää = Sprouthead
Rinkelinmäki = Donut Hill
Pikku-Parola = Tiny Parole
Tiiriö = Peerio
Kirstula = Coffins
Papinniitty = Pastoral Meadow
Kankaantausta = Behind the Cloth
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valmistuva mieli | soile engbäck-kurvinen

NLP:tä ja valkolakkeja salin pöydällä:

Ylioppilaita ja NLP-präkkäreitä 
Akaan lukiosta

Psykologian opettaja Soile Engbäck-Kurvinen Akaan lukiosta  
on saanut jälleen olla mukana monen nuoren matkalla kohti  

aikuisuutta. Syksyn MIELI-lehdessä hän muistelee kevään 2019 juhla-
hetkiä, joihin osalla hänen oppilaistaan liittyy myös NLP.

On ylioppilasjuhlan aattoilta. Koululla 
harjoitellaan alkukesän suurta päivää: 
huomenna 18 ylioppilaaksi julistettavaa 
riemuitsee myös NLP Practitioner -tutkin-
nosta! Tunnelma on keväinen, odottava, 
jännittyneen hilpeä. Valkoiset lakit odot-
tavat salin pöydällä, opiskelijat ovat vielä 
pukeutuneet kesäisen rennosti.

Kenraaliharjoituksen jälkeen sisarukset 
Siiri ja Tiuku Rokkanen istahtavat het-
keksi opettajanhuoneen sohvalle. Tulevat 
ylioppilaat kertovat, että innostuivat  
NLP:stä jo yläkoulun 9. luokalla, kun 
olivat tutustumassa lukioon. Tutustu-
miskäynti lukion NLP-tunnilla vaikutti 
tytöistä kiinnostavalta, koska harjoitukset 
olivat konkreettisia. 

Siiri kertoo, että NLP:n opiskelu on anta-
nut eväitä oman itsen tarkasteluun. Myös 
Tiuku jakaa saman kokemuksen ”...nykyi-
sin sitä tarkastelee itseään ja myös muita 
uusin silmin!” ”Pikkupsykologin” roolia 
tytöt eivät kuitenkaan ole ottaneet, vaan 
kertovat, että on avartavaa huomata, että 
asioita voi katsoa monelta eri kantilta. 
Kuin yhdestä suusta tytöt toteavat, että 
NLP ei sinänsä ole terapiaa, mutta erittäin 
terapeuttista kyllä.

NLP:stä tekee konkreettista Siirin mielestä 
”liikkuminen ja se, että asiaa voidaan kat-
soa kuin ulkopuolelta. Editointi tuo myös 
kaivattua suhteuttamista asioihin. Pystyy 
ajattelemaan, että ei tämä mun asia nyt 
niin paha olekaan”. Kysymykseen: onko 
teiltä nyt kadonneet kaikki ongelmat,  

tytöt naurahtavat heleästi: ”Ei toki! Asiat 
vaan ovat tulleet enemmän ratkaistavik-
si.” Tunneissa parasta oli tyttöjen mielestä 
se, että sai tehdä harjoituksia kaikkien 
kanssa ja että pulpetista ja ”omasta pääs-
tä” lähdettiin liikkumaan.

Lukiossa NLP:n opiskeluun kuuluu vii-
meisessä jaksossa taitojen näyttö. Opis-
kelijat ohjaavat silloin itselleen vierasta 

 Kuin yhdestä suusta tytöt 
toteavat, että NLP ei sinänsä 
ole terapiaa, mutta erittäin 
terapeuttista kyllä.

Akaan lukiossa on mahdollista suorittaa NLP Practitioner -tutkinto osana  
psykologian opintoja. Tutkinto on Suomen NLP-yhdistyksen ja kansainvälisen  

käytännön suositusten mukainen. Tutkinto suoritetaan kahden vuoden aikana. 
Täällä NLP on suosittua! Kurssit toteutuvat joka vuosi.
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SOILE ENGBÄCK-KURVINEN

Akaan lukion psykologian ja 
NLP:n opettaja
FM, NLP Trainer

ihmistä. Siiri kertoo ohjanneensa muisti-
sairaita Kanta-Hämeen Muistiyhdistykses-
sä Hämeenlinnassa. Tiuku ohjasi kurssi-
kavereiden kanssa muistisairaiden parissa 
työskenteleviä vapaaehtoisia. Näissä oh-
jauksissa pääroolissa olivat ankkurointi ja 
hyvän mielen affirmointi.

Molemmat tytöt suuntaavat nyt yliopis-
toon. Mukana matkalla ovat vahvat 
ankkurit kurssilta. ”Mä ankkuroin tietyn 
tunnetilan mun pikkurilliin ja siellä se on 
edelleen. Ei tarvitse kuin hipaista!”

YO-JUHLA 1.6.2019

Rehtori Juha Alenius julistaa kokelaat  
ylioppilaiksi ja jakaa NLP-stipendit  
Practitioner -tutkinnon suorittaneille. 
Mieli-lehden vuosikerta on upea tunnustus 
tehdystä työstä. Akaan lukio kiittää  
Suomen NLP-yhdistystä.

Uuden ylioppilaan puheen pitää Helmiina 
Latvanen. Helmiina on suorittanut myös 
Practitioner-tutkinnon. Puhe koskettaa. 
Nenäliinoja kaivetaan taskuista. Loistava 
puhe saa yleisön hurraamaan! Opettaja-
kollegat ovat huomanneet puheessa myös 
viitteitä NLP-ajatteluun. Allekirjoittanut 
on mielissään ja yhtyy täysin Helmiinan 
sanoihin ”Hyvä ME!”

 Mä ankkuroin tietyn tunnetilan 
mun pikkurilliin ja siellä se on  
edelleen. Ei tarvitse kuin hipaista!

. 

Tulossa tänä vuonna!

Saat uunituoreen kirjan si�neera�una 
�o�isi sekä osallistumisen 

Vapaudu uskomusten kahleista -
webinaariin.

 
Kahden tunnin webinaari järjestetään 

vain �irjan enna��o�laajille�

HYÖDYNNÄ HUIKEA 
ENNAKKOTILAAJAN ETU

Tilau�set ja lisä�etoja�
jaana.hautala@oivaltamaan.fi

www.oivaltamaan.fi

OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA ESPOOSSA 2020 

Tule ke�i��m��n kokeneen ja 
innostuneen NLP amma�laisen 

kanssa - ko�� omaa voimaa.

Jaanalla on jo 20 NLP koulutusta takana.
S�ks�ll� 20�� ��n suori�aa 

NLP Master Trainer tutkinnon Kaliforniassa.

NLP-KOULUTUKSET 2020

NLP Master Pra���oner 
alkaen 21.2.2020, arkipäivisin.

NLP Pra���oner 
alkaen 13.3.2020, viikonloppuisin.

UUTENA!
NLP Trainer koulu�ajakoulutus 
alkaen 20.8.2020.

Lis��etoja ja ��te��enotot�
Jaana Hautala, 050 34 06 288
jaana.hautala@oivaltamaan.fi
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 Valuviassa kaksi sukupolvea, lapsenlapsi Marian ja isoisä Artun 
sukupolvet, yrittävät löytää jonkinasteisen yhteisymmärryksen. Mutta 

miten se onnistuu, jos kumpikaan ei anna periksi? 

mielikirja | seija mauro ja terhi mäkiniemi

Soili Pohjalainen ihastutti jo esikois-
kirjallaan Käyttövehkeitä, toinen kirja 
Valuvika on ehkä vielä ihastuttavampi. 
Omaan arviooni saattaa tosin vaikuttaa 
se, että olen syntyisin Pohjois-Karjalas-
ta, jonne Valuvian tapahtumat pääosin 
sijoittuvat. Äitini isä, Ukko-Eetu,  
syntyperäinen pielisjärveläinen esitteli 
itsensä: ”Oon Niskanen ja uppiniska-
nen. Tien mitä halluun, toeset tekköö-
vät, mitä ossoovat (=Teen mitä haluan, 
toiset tekevät, mitä osaavat).” Siis 
varsinainen jäärä kuten Valuvian Arttu. 
Ukkini oli jäärä, mutta samalla hänellä 
oli koko ajan pieni pilke silmäkulmas-
sa, eihän elämä kuitenkaan kuoleman 
vakavaa saa olla. Sama tunne välittyy 
Artusta.

Heti ensimmäiset lauseet ilmoittavat, 
millainen päähenkilö Arttu on – jäärä-
päinen, itsemääräämishaluinen ja  
haluaa tulla omillaan toimeen. 

Arttu nosti ruohonleikkurin näppärän 
näköisesti taksin takapenkiltä. – Tässä-
pä olis sitten tämä, se sanoi. Arttu oli 
tuonut ruohonleikkurin taksilla Poh-
jois-Karjalasta Espooseen. Artun tytär, 
kirjan päähenkilön Marian äiti, oli ruo-
honleikkurin isälleen lahjoittanut, jotta 
isän olisi helpompi hoitaa pihaa nyt 
kun on vanha. Kun Marian äiti kysyy, 
ottaisiko Arttu ja taksikuski kahvia, 
Arttu vastaa: Ei myö jouveta. Mittari 

raksuttaa. Ja niin Arttu lähtee takaisin 
Pohjois-Karjalaan. Marian isä toteaa: - 
Sehän on mitä, kuus tuntia suuntaansa. 
Ainakin. 

Valuviassa kaksi sukupolvea – lapsen-
lapsi Marian ja isoisä Artun – yrittävät 
löytää jonkinasteisen yhteisymmärryk-
sen. Mutta miten se onnistuu, jos kum-
pikaan ei anna periksi? Ja voiko antaa 
periksi niin että kummankin arvokkuus 
säilyy? Yritys tuntuu välillä kuin itäinen 
ja läntinen manner pitäisi saada lähen-
tymään yhdeksi mantereeksi. 

Sukupolviteeman ohella kirjassa on pal-
jon muitakin teemoja, kuten autioituva 
maaseutu, yksinäinen vanhuus, työttö-
myys, free lancen ongelmat, uranaisen 
hektinen arki, lapsettomuus. Ne tulevat 
esiin luontevasti Artun tilanteen seuraa-
misen lomassa joko Marian ajatteluna, 
tulevaisuuden kuvitteluna ja menneiden 
muisteluna tai Artun ja Marian dialo-
gissa. 

Ja kaikki on kerrottu soilipohjalaisesti 
– konstailettomalla, elämänmakuisella 
ja värikkäällä kielellä. Murretta on 
käytetty säästeliäästi ja sopivasti. Hymy 
huulilla luin kirjan ja voin suositella 
toisillekin. 

Seija Mauro

Syksyä ja talvea kohti mennessä moni meistä käpertyy 
sohvan tai nojatuolin syliin, seuranaan kirja. Mitä 

kannattaa lukea? Seija Mauro ja Terhi Mäkiniemi ovat 
ahkeroineet hyvien teosten parissa ja kertovat!

Mielikirja

Soili Pohjalainen: Valuvika
ATENA, 2019
195 s.

Valuvika. Konstailematon, 
elämänmakuinen, värikäs
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 Laurent Gaudèn 
Eldorado antaa 

kasvot laittomien 
maahanmuuttajien 

virralle. 

Laurent Gaudèn Eldoradossa pakolaiset 
etsivät parempaa elämää lähtemällä 
Afrikasta Eurooppaan ja italialainen ra-
javartioston kapteeni merkityksellisem-
pää elämää lähtemällä pois nykyisestä 
työstään. 
 
Sudanilaisveljekset pakenevat Sudanis-
ta, toinen joutuu keskeyttämään mat-
kan jo alkuvaiheessa. Sylauman jatkaa, 
hänen pakomatkansa on kuin saaliseläi-
men, vaivalloinen, täynnä vaaroja ja 
epäoikeudenmukaista kärsimystä. Hän 
ystävystyy matkalla Boubakariin, joka 
on ollut omalla pakomatkallaan jo seit-
semän vuotta. Monista vaaratilanteista 
pakenijat selviävät kuin ihmeen avulla, 
vaistonvaraisesti. ”En tiedä miksi…on 
kuin keho tietäisi jo sen, mitä mieli ei 
ole vielä päättänyt…Luultavasti siinä 
kävellessä ajatus leviää lihaksiini.”

Kun he vihdoin pääsevät rajan yli es-
panjalaiselle maaperälle, Sylauman 
hämmästyy. 

”Nyt meistä pidetään huolta kuin oli-
simme lapsia. Näen matkan päässä 
espanjalaispoliisit, samat kuin äsken…
Mikä estää heitä ryntäämästä kimp-
puumme ja jatkamasta sitä mihin he 
äsken ryhtyivät? Mikä estää heitä tule-
masta ja hakkaamasta meitä?...Kädet, 
jotka äsken hakkasivat meitä päähän, 
pitelevät nyt muovimukeja. Maailma 
on merkillinen. Demonit rauhoittuvat 
sekunnin murto-osassa ja tulevat pai-
jaamaan poskea…. 

Gaudè antaa kasvot laittomien maahan-
muuttajien virralle. Tiedotusvälineissä 
näen kuvia kumiveneissä pakenevista 
ihmisjoukoista, suurista massoista 
sateen liejuuntamissa telttakylissä, 
toimettomista ja apaattisista kasvois-
ta pakolaiskeskuksissa; kuulen EU:n 
virallisesta pakolaispolitiikasta. Kuvat 
ja tiedotteet jäävät helposti kovin etäi-
siksi, pakolaiset ihmismassoiksi jossain 
kaukana. Gaudé näyttää, että kaikkien 
näiden kuvien ja tiedotteiden sisällä 
on Sylaumanin kaltaisia ihmisiä. Ihan 
eläviä, omine toiveineen, tunteineen, 
ajatuksineen. Kuten minä. 

Salvatore Piracci kulkee rajakapteenina 
Italian rannikkoa edestakaisin ja py-
säyttää Afrikasta Eurooppaan pyrkivien 
maahanmuuttajien matkan ennen kuin 
he pääsevät Italian satamaan. Piracci 
alkaa epäillä työnsä mielekkyyttä ja 
eräänä päivänä hän ei enää pysty jat-
kamaan: ”Minä en mene sinne. Niin 
yksikertaista se on.” Hän heittää hyväs-
tit entiselle elämälleen ja tuntee olonsa 
hyväksi ensimmäistä kertaa pitkään 
aikaan. 

Gaudén kerronta on vähäeleistä ja sa-
malla hyvin vahvaa. Tarinallaan hän 
saa lukijan pohtimaan, miten minä 
valitsisin? Kyllä kaunokirjallisuuden 
voima on suuri!

Seija Mauro

Laurent Gaudè: Eldorado
Bazar, 2013
Suomentaja: Lotta Toivanen
252 s.

Miten sinä valitsisit?

 Hassan 
Blasimin Allah99 
on purskeinen ja 

kaunis sekamelska, 
ja samalla kuitenkin 

yhtenäinen, 
vaikuttava 

lukukokemus. 

Kustantaja esittelee kirjaa näin: ”Kan-
sainvälisesti kiitetyn kirjailijan en-
simmäinen romaani, jota lukee kuin 
nyky-Helsinkiin sijoitettua versiota Tu-
hannen ja yhden yön tarinoista.”

Irakista paennut kirjailija Hassan pe-
rustaa blogin levittääkseen teoksiaan 
arabimaailmassa, mutta vanhojen 
tekstiensä sijaan hän haluaakin kertoa 
uusia tarinoita. Hän kerää aineistoa kir-
joitusprojektiinsa vähän epätoivoises-
tikin, koska kirjoitusapurahat menevät 
pitkälti kurkusta alas ja helsinkiläisten 
kapakoiden kassalaatikoihin. 

Tekstiä hän haalii lähes maanisesti, eikä 
sillä ole oikeastaan kauheasti väliä, ku-
ka sanoo mitä, kenelle ja missä järjes-
tyksessä, kunhan asioista puhutaan ja 
tarinoita kerrotaan. 

Allah99 on rajoja rikkova, tietoa sisäl-
tävä kaunokirja. Sekamelska tarinoita, 
ihmiskohtaloita ja kirjoittamisen teknii-
koita. Lukiessani en aina tiennyt, kuka 
nyt puhuu ja onko teksti totta vai kuvi-
teltua. Mutta se ei liiemmin haitannut, 
niin paljon ajattelemisen aihetta teksti 
antoi. 

Kirja kertoo jumalasta, juopottelusta ja 
seksistä. Teemoista, joista arabiaksi ei 
kovin moni liene aikaisemmin kirjoit-
tanut tai joista ei ole voinut kirjoittaa. 

Hassan Blasim pukee sanoiksi monia 
länsimaalaisille tuttuja mielipiteitä, 
nykypäivän uskomuksia ja yleistyksiä. 
Monessa kohtaa kirjaa huomaan ky-
syväni itseltäni: Miten on, katselenko 
itsekin Keisarin uusia vaatteita, kun 
ilmaisen mielipiteeni milloin mistäkin 
asiasta. Näinkö todellakin ajattelen itse 
ja mihin ajatukseni perustuu? Ja kun 
kirja saa tämän aikaan minussa lukija-
na, on se jo merkki hyvästä kirjasta!

Seija Mauro
Hassan Blasim: Allah99 
WSOY, 2019
Suomentanut arabiankielestä 
Sampsa Peltonen 
330 s.

Tuhat ja yksi yötä  
Helsingin kapakoissa
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 Harri ja 
Ilkka Virolaisen 

Onnistunut muutos 
kertoo, kuinka 

toivottua muutosta 
voi rakentaa 
13 askeleen 

muutosmallilla.

Entä jos elämä ei parane sattumalta, 
vaan vasta suunnitellun muutoksen 
kautta? Onnistunut muutos -kirja käsit-
telee moniulotteisesti henkilökohtaista 
muutosta ja antaa vastauksia sekä poh-
dittavaa.

Monella meistä on riittävästi tietoa 
tai informaatiota siitä, miten muutos 
tehdään. Silti harva onnistuu. Useim-
mat havahtuvat muutoksen tarpeeseen 
vasta, kun asiat elämässä ja työssä ovat 
hälytystilassa. Ennakoivaa ajattelua 
voisi ja kannattaisi kuitenkin hyödyn-
tää osana muutoksen toteuttamista. 
Oman elämän hälytystiloilta voi tuskin 
koskaan täysin välttyä, ja ennakoivalla 
ajattelulla niitä on mahdollista vähen-
tää merkittävästi.
 
Teoksen mukaan muutos lähtee ihmisen 
sisältä ajatusten, tunteiden ja minäku-
van muuttamisesta. Sisäisen muutoksen 
kautta aiemmin mahdottomilta tuntu-
vat asiat tulevat mahdolliseksi. 
 
Kirja sopii kaikille muutoksen tekemi-
sestä henkilökohtaisessa tai työelämässä 
kiinnostuneille. Muutoksessa on har-
voin kyse vain tiedosta ja informaatios-
ta. Kouluttaja, coach, valmentaja, tai 
terapeutti saa teoksesta parhaimmillaan 
työkaluja toisten auttamiseen muutos-
ten keskellä.
 
Kirja tarjoaa lukijalle muutoksessa on-
nistumisen elementtejä ja laittaa vastaa-

maan omassa mielessä lukuisiin kysy-
myspatteristoihin. Toivottua muutosta 
voi rakentaa 13 askeleen muutosmallil-
la. Mallin avulla muutoksen periaatteet 
nivoutuvat helpommin osaksi omaa 
elämää.
 
Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan:
· pitkäjänteisyyttä
· suunnitelmallisuutta
· tavoitteisiin sitoutumista
· itsetuntemusta
· rohkeutta
· luovuutta
· kykyä toimia toisin
· taitoa tunnistaa omaa toimintaa,  
  ajattelua ja käyttäytymistä
 
Muutoksen suunnittelun voi aloittaa 
kysymällä itseltä, missä olet:
1) puolen vuoden päästä?
2) vuoden päästä?
3) viiden vuoden päästä?
 
Lopulta muutoksessa on kyse hyvin-
voinnille haitallisten asioiden vähen-
tämisestä ja hyvää mieltä tuottavien 
asioiden lisäämisestä. Kun katsot 
ajankäyttöäsi, näet tärkeimmät asiat 
elämässäsi.
 
Nostamalla ajatusten tasoa, nostat 
myös tunnetasoa. Tästä seuraa erilaisia 
valintoja ja erilaista käyttäytymistä – 
onnistunut muutos!

Terhi Mäkiniemi

Harri ja Ilkka Virolainen: 
Onnistunut muutos  
- Sisäisestä muutoksesta 
ulkoiseen muutokseen.
Viisas elämä, 2019
243 s.

Onnistunut muutos  
– Sisäisestä muutoksesta  
ulkoiseen muutokseen

Erinomainen on tämä kirja! Se on 
Shaun Usherin nettisivuna alkaneen 
nelivuotisen työn tulos. Sivun valtavasta 
suosiosta johtuen aineistolle alettiin et-
siä kirjanmuotoista kotia, kirjemuseota. 
Usherilla kirjeiden keräämisen tarkoitus 
oli esitellä kirjeenvaihtoa, joka ansaitsee 
laajemman yleisön kuin pelkän kirjeen 
vastaanottajan. 

Mutta miksi kirjan nimi - Correspon-
dence Deserving of a Wider Audience 
- on suomennettu Kirjeitä jotka mul-
listivat maailmaa? Siitä kun pääsee (tai 
ainakin minä pääsin) käsitykseen, että 
kaikilla kirjeillä olisi ollut maailmaa ja 
maailman historiaa mullistava vaikutus. 
Vaikka kirjeiden kirjoittajista ja vas-
taanottajista useimmat ovat kuuluisia 
maailman menoon vaikuttaneita, on 
joukossa ihan tavallisia tallaajia. Tie-
tenkin, nimi voi viitata myös siihen, 
että kukin kirje on vaikuttanut ainakin 
kirjeen saajan, yksityisen tavallisen 
tallaajan maailmankäsityksen mullistu-
miseen! 

Kirjeiden kirjoittajia ovat mm. Louis 
Amstrong korpraali Villecille, Leonar-
do da Vinci Ludovico Sforzalle, Albert 
Einstein presidentti Franklin D. Roo-
seveltille, Mohandas Gandhi Adolf 
Hitlerille, Mick Jagger Andy Warholille, 
Kuningatar Elisabeth II pienten pannu-
kakkujen reseptillään presidentti Eisen-
howerille, Wirginia Woolf juuri ennen 
itsemurhaansa miehelleen Leonard 
Woolfille. Kirjeitä on yhteensä 124. 

New Yorker sanoo kirjasta: ”Koukut-
tava kuin pussillinen tarkoin valittuja 
irtokarkkeja, joista nauttii mielessään jo 
etukäteen.” ja The Sunday Times: ”Kir-
jallinen vastine suklaakonvehdille.” 

Shaun Usher toivoo, että kirjan ”kaikki 
(kirjeet) kiehtoisivat sinua niin kuin 
minuakin ja vievät ajassa sinut taak-
sepäin – en tosiaankaan voi kuvitella 
parempaa tapaa oppia menneisyydestä 
kuin lukea sen ajan eläneiden ihmisten 
vilpitöntä kirjeenvaihtoa.” Hän myös 
toivoo, että kirja ”ihan vaan ehkä in-
nostaa muutamaa ihmistä tarttumaan 
kynään...ja kirjoittamaan omat kirjeen-
sä.”

Esimerkkinä  ”irtokarkeista” poimin 
8-vuotiaan Virginian ja The Sunin toi-
mitussihteerin kirjeenvaihdon. 

”Hyvä toimitussihteeri, 
Olen kahdeksanvuotias. Jotkut pienistä 
ystävistäni sanovat, että Joulupukkia ei 
ole olemassa. Isä sanoo, että kaikki mis-
tä on sanomalehdessä mustaa valkoisel-
la on totta. Ole kiltti ja kerro minulle, 
onko Joulupukki olemassa?”
Virginia O’Hanlon.
115 W.95th St

Ja toimitussihteeri vastaa Virginialle.
Kirje on pitkä, ystävällinen, siinä kerro-
taan mm, että Virginian pienet ystävät 
ovat väärässä. Joulupukin olemassaolo 
on yhtä varmaa kuin rakkauden, ante-
liaisuuden ja uskollisuuden olemassa-
olo. Ne ovat ehtymättömiä ja antavat 
elämälle mitä upeinta iloa ja kauneutta. 
Hirveä olisi maailma, jos Joulupukkia 
ei olisi.

Virginiasta tuli aikuisena opettaja. Kir-
jeensä ansioista hän sai fanipostia koko 
elämänsä ajan. Hän kuoli 81-vuotiaana 
1971. 

Seija Mauro

 Kirjeet, jotka 
mullistivat maailmaa, 
mullistavat taatusti 
sisäisen maailmasi. 

Shaun Usher, toim.: Kirjeitä jotka 
mullistivat maailmaa 
Suomentajat: Ari Väntänen,  
Elina Koskelin, Ida Takala,  
J. Pekka Mäkelä, Jonna Joskitt,  
Juha Ahokas, Niina Kainulainen,  
Sirje Niitepõld, Taina Rönkkö,  
Terhi Kuusisto. 
Like, 2019. 
393 s.

Maailmaa muuttavia  
kirjeitä
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 Tony Dunderfeltin Miksi mies ei puhu 
tunteistaan sisältää vinkkejä siitä, kuinka 

erottaa aidot tunteet römpiöistä.

Moni meistä kaipaa käytännön apua 
onnellisen parisuhteen luomiseen. 
Yleisimmät syyt eroon ovat vaikeudet 
puhua ja selvittää erimielisyyksiä, ar-
vostuksen puute ja riittämätön yhteinen 
aika parisuhteelle.
 
Puhuminen on tärkeää, mutta mitä 
tehdä, kun kotona ei enää keskustella? 
Miten saada toinen avautumaan? Miten 
ottaa puheeksi herkäksi koetut asiat niin, 
ettei toinen vihastu tai ala mököttää? 
Kuinka löytää aikaa arjessa parisuhteen 
hoitoon? Mistä löytää suhteeseen enem-
män intohimoa ja erotiikkaa? Voiko 
toista oppia rakastamaan uudestaan?
 
”Suomalainen mies ei puhu” on usko-
mus, josta on aika luopua. Muutok-
sen eteen töitä tekee psykologi Tony 
Dunderfelt. Uudessa, koko kansan 
parisuhdevalmennuksen käsikirjassaan 
hän käsittelee – erityisesti miehen näkö-
kulmasta – yleisimpiä rakkauteen, ve-
tovoimaan ja seksuaalisuuteen liittyviä 
kysymyksiä. Niitä teemoja ja kysymyk-

siä, joita lähes kaikki parisuhteessa ole-
vat ihmiset takuuvarmasti suhteessaan 
kohtaavat.
 
Kirjassa on kysymyksiä ja tapausku-
vauksia parisuhteen ongelmista, sekä 
käytännöllisiä ohjeita parisuhteen ke-
hittämiseksi. 240-sivuinen kirja sisältää 
kattavasti tutkimustietoa parisuhteeseen 
liittyvistä eri teemoista. Se myös päi-
vittää parisuhdekäsityksiä kasvattaen 
kykyä rakastaa ja tulla rakastetuksi. 
 
Dunderfeltin vinkeillä pariskunta oppii 
erottamaan aidot tunteet römpiöistä, eli 
mielessä pyörivistä turhista emootioita 
synnyttävistä ajatustottumuksista.
 
NLP-ihminen voisi tehostaa kirjan oi-
vallusten viemistä arkeen esimerkiksi 
NLP Practitionerilta tai NLP Masterilta 
tutuilla harjoituksilla. Esimerkiksi kol-
me näkökulmaa, tunteiden pyöritys ja 
sankarin matka voisivat olla sopivia. 

Terhi Mäkiniemi

Tony Dunderfelt: Miksi 
mies ei puhu tunteistaan 
– 21 yleisintä parisuhteen 
ongelmaa ja niiden  
ratkaisut
Docendo, 2019
240 s.

Rakkauspsykologi antaa käytännön 
keinoja ja tietoja onnellisemman 
parisuhteen luomiseen

 ”Miksi kauhistella niitä, kun on 
elämäänsä tyytyväinen. Olen perinyt 

isältä pysyvän tyytyväisyyden tunteen.” 
Ru antaa paljon oivalluksia. 

Ihastuin kirjaan jo ennen kuin olin 
lukenut siitä riviäkään. Kustantajan 
esittelyn olin alkujaan sivuuttanut olan 
kohautuksella: vietnamilainen, olen 
lukenut ja tiedän vietnamilaisuudesta 
jo niin paljon. Sitten näin kirjailijan 
Helsinki Lit 2019 tilaisuudessa, välit-
tömästi päätin lukea kirjan ja sain sen 
kustantajalta. Hieno kirja, suosittelen!

Haastattelussa Kim Thúy’stä välittyi 
hurmaava valoisuus, iloisuus, keveys ja 
vilpitön kiinnostus keskustella ja vas-
tata haastattelijan kysymyksiin. Hän 
kertoili vaikeista kokemuksistaan so-
dan, pakolaisuuden ja maahanmuuton 
alkuajoilta tuomitsematta, ikään kuin 
todeten: sellaista se oli silloin. 
 
Nimi Ru on sekä vietnamia että rans-
kaa. Vietnamiksi se tarkoittaa kehtolau-
lua ja tuudittamista, ranskaksi pientä 
puroa ja kuvainnollista virtaamista. Ni-
mi sopii hienosti tälle pienelle kirjalle. 
Ru ei ole Kim Thúyn oma elämäkerta, 
mutta muistuttaa sitä hyvin läheisesti. 
Ru kuvaa päähenkilön yläluokkalaista, 
rikasta elämää Vietnamissa, sotako-
kemuksia, omien sukulaisten ilmian-
tamisesta sodan aikana, pakenemista 
kymmenvuotiaana venepakolaisten jou-
kossa, pakolaisleirielämää Malesiassa, 
maahanmuuttajuutta uudessa kotimaas-
sa Kanadassa. 

Kirja on ilmava ja kaunis. Se konk-
reettisesti ilmava, sillä joillakin sivuilla 
saattaa olla vain muutama virke. On 
paljon tyhjää tilaa, fonttikin on pientä, 
kieli kaunista. On kuin lukisin runoa! 

Useimmat sivut ovat tosin täynnä teks-
tiä. Raskaat kokemukset Kim Thúy 
kertoo ikään kuin ohimennen. Hän 
toteaakin: Miksi kauhistella niitä, kun 
on elämäänsä tyytyväinen. Olen perinyt 
isältä pysyvän tyytyväisyyden tunteen.  

Russa Kim Thúy sanoo isästä: Isän ei 
tarvinnut löytää itseään. Hän kuuluu 
niihin, jotka elävät tässä hetkessä miet-
timättä menneitä. Hän nauttii elämänsä 
jokaisesta tuokiosta niin kuin se olisi 
aina se paras ja ainoa, hän ei vertaile 
eikä mittaa. Sen vuoksi hän huokuu 
aina täyttä ja kauneinta onnea, ihan 
sama seisooko hän hotellin portaikossa 
lattiarätti kädessä vai istuuko hän limu-
siinissa strategianeuvottelussa ministe-
rinsä kanssa. 

Ja äidistä: Ehkä äidin ei loppujen lo-
puksi tarvitsekaan olla kuningatar mi-
nun silmissäni. Riittää, että hän on vain 
äitini…. 

Seija Mauro

Kim Thúy: Ru
Gummerus 2019
Suomennos Marja Luoma
144 s.

Ru. Kehtolaulu, tuuditus, 
pieni puro ja virta. 
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Vihan kyydillä takaisin kehoon

31.8.2018
Nyt olen täällä. Vatsakipu ja oksettava 
olo ovat vähän hellittäneet. Ei voi enää 
perua. […] Muhun kohdistettiin jo vi-
haa. Vihan kokemiseen kannustettiin. 
Ei riittänyt, jos sanoi olevansa ärsyynty-
nyt. Piti ilmaista olevansa vihainen. Piti 
omistaa tunteensa. 
 
Lauseet ovat poimintoja muistiinpa-
noistani päivänä, jolloin astelin elämäni 
ensimmäiselle Radikaalin rehellisyyden 
viikonloppukurssille Helsinkiin. Vetäjä-
nä toimi Tuulia Syvänen, joka on tällä 
hetkellä Pohjoismaiden ainoa sertifioitu 
Radikaali rehellisyys -kouluttaja. Vii-
konlopun tunnevuoristoratailun jälkeen 
olin täysin vakuuttunut, etten menisi 
vastaavalle kurssille enää koskaan. 
Muutamaa viikkoa myöhemmin olin jo 
ilmoittautunut seuraavaan intensiivivii-
konloppuun.

Nyt lähes vuotta myöhemmin takana 
on yhteensä kolme viikonloppukurssia, 
yksi Radikaali rehellisyys -päivä, yksi 
iltatapaaminen, sekä yksi viiden päivän 
mittainen kansainvälinen kesäretriitti. 

Kalenteriin on jo varattu tulevan mar-
raskuun lopulla pidettävä viikonloppu-
kurssi. Taidan olla koukussa rehellisyy-
teen?

Mistä on oikein kyse?
Radikaali rehellisyys tarkoittaa yksin-
kertaistettuna sitä, että ilmaisee toisille 
ihmisille ääneen, mitä havaitsee maa-
ilmassa, omassa kehossaan ja omassa 
mielessään. 

Kokeillaan:
1. Sano ääneen, mitä näet juuri nyt (= 
tee havainto itsen ulkopuolella olevasta 
maailmasta).
”Näen kirjaimia...”

2. Sano ääneen, millaisia ajatuksia nä-
kemäsi sinussa herättää tai millaisia 
mietteitä päässäsi pyörii juuri nyt (= 
huomaa millaisen tulkinnan teet kysei-
sessä tilanteessa, eli tee havainto mielen 
sisäisestä maailmasta).

”...ja kuvittelen, niiden muodostavan 
sanoja. Lisäksi kuvittelen, ettei tämä 
valitsemani jäsennys ole tarpeeksi hyvä 
esimerkki eikä harjoitus.”

3. Sano ääneen, millaisia tuntemuksia 
kehossasi on juuri nyt (= tee havaintoja 
kehon sisäisistä tuntemuksista).

”Tunnen kutinaa vasemman korvani ta-
kana, päänahassa, sekä kipua oikeassa 
hartiassani.”

Helppoa, eikö totta? Miksi siis ravata 
useilla kursseilla vain tekemässä havainto-
ja, joita voi tehdä omalla kotisohvallaan? 

Pia Koponen osallistui Radikaalin rehellisyyden kurssille ja sai 
kokea, millaista on, kun 51 tarinageneraattoria käyvät kuumina. 
Samalla saatiin faktat irti fiktioista. Tästä kannattaa lukea lisää!

keho ja viha | pia koponen
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Vihan ilmaiseminen osana  
radikaalia rehellisyyttä 

  Radikaali rehellisyys tarkoittaa 
yksinkertaistettuna sitä, että ilmaisee 

toisille ihmisille ääneen, mitä havaitsee 
maailmassa, omassa kehossaan ja 

omassa mielessään. 
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Minä olen minä – ja sinä olet sinä

Kurssien aikana puhutaan tabuista kuten 
seksistä ja rahasta, tykätään ja ei tykätä, 
kerrotaan muille asioita, joita henkilö ei 
ole kertonut vielä kenellekään tai joista 
hän ei missään nimessä haluaisi kertoa 
paikalla oleville ihmisille itsestään tai 
elämästään, ja jotka mahdollisesti herät-
tävät kertojassaan häpeää. Väistämättä 
tämänkaltaiset jaetut kokemukset he-
rättävät kuulijoissaan tunteita, ja sitten 
ollaankin radikaalin rehellisyyden yti-
messä!

16 osallistuja kurssilla suurin osa työs-
kentelystä tapahtuu piirissä, jossa kaikki 
näkevät toisensa vaivattomasti. Lisäksi 
tehdään erilaisia pari- ja pienryhmähar-
joituksia. Kurssitilanteessa mainitsemia-
ni kolmen maailman kombinaatioita 
(kehon ulkoinen, kehon sisäinen, mielen 
sisäinen maailma) on, vetäjä mukaan 
luettuna, yhteensä 17. Se tekee yhteen-
sä 51 erilaista tapaa aistia ympäröivää 
maailmaa, 51 erilaista kehon sisäistä 
tunnekartastoa ja 51 tarinageneraatto-
ria, jotka käyvät kuumina. 

Yleinen popcorni-efekti etenee näin: 
henkilö X sanoo tai tekee jotakin, josta 
triggeröidyn. Kehoni aktivoituu, kas-
voille nousee puna, enkä voi olla enää 
hiljaa. Ilmaisen asian kaikkien kuullen, 
kuten sitoumuksissa sovittiin. Siitä seu-
raa, että kolme muuta osallistujaa trig-
geröityy minun sanoistani, kuka mistä-
kin syystä, ja ilmaisee sen ääneen. Soppa 
on valmis. Joku osoittaa kiitollisuuttaan, 
että asiasta ylipäätään puhutaan, toinen 
on vihainen, että teen itsestäni uhrin, 
kolmas on vihainen, että keskeytin X:n 
puheenvuoron omallani. Minä otan vas-
taan, kerron kehoni tuntemusten muut-
tumisesta, sovittelen erilaisia, vetäjän 
ehdottamia lauseita suuhuni ja tarkistan 
keholtani, ovatko ne minulle totta juuri 
siinä hetkessä. 

Sitoumukset

Teimme sitoumuksia. Monta. Sitouduin 
puhumaan totta. Sitouduin auttamaan 
muita puhumaan totta. Sitouduin pitä-

mään suuni kiinni muiden asioista kurs-
sitilan ulkopuolella. Sitouduin olemaan 
läsnä. Sitouduin pyytämään. Sitouduin 
ottamaan enemmän kuin antamaan. Si-
touduin fyysiseen koskemattomuuteen. 

Taisimme sitoutua puhumaan aina kun 
on tähdellistä sanottavaa. Ja siihen, että 
olen ajoissa paikalla, enkä myöhästy. Ja 
siihen, että Tuulia toimii vetäjänä.

Yleensä kurssin alkuvaiheella solmitut 
sitoumukset toimivat yhteisinä pelisään-
töinä. Niihin palataan tarpeen mukaan, 
ja niiden tarkoituksena on tehdä tilasta 
riittävän turvallinen omien tunteiden 
kokemiseen ja ilmaisemiseen. Minul-
le tärkein on sitoutuminen fyysiseen 
koskemattomuuteen. Fyysistä väkival-
taa ei sallita lainkaan. Jos osallistuja 
esimerkiksi haluaa purkaa vihaansa 
lyömällä, huoneen nurkasta kiikutetaan 
paikalle iso tyyny, jota hän saa mäiskiä 
lattiaan. Karjunta kääntyy jossain vai-
heessa itkuksi ja sen jälkeen keho usein 
viimeistään rauhoittuu. Suusta saattaa 
putkahtaa oivallus itsestä. Koko ryhmä 
hengittää yhdessä.

Fyysinen koskemattomuus ulottuu myös 
muuhun kanssakäymiseen. Tulet esi-
merkiksi tietoiseksi halustasi lohduttaa 
itkevää paijaamalla hänen selkäänsä 
tai halata pariasi harjoituksen jälkeen. 
Kumpaakaan ei ole lupa tehdä ilman 
että ilmaisee halunsa ensin, ja kysyy sit-
ten, onko se toiselle ok. Molemmat vas-
taukset ovat yhtä hyviä ja oikein. Usein 
oman tarpeensa ilmaiseminen tuottaa 
voiman tunteen, vaikka toinen sanoi-
sikin siihen ”ei”. Puhumattakaan siitä 
voiman tunteesta, kun hetken kehonsa 
kuulostelun jälkeen sanoo toiselle ”ei” 
tai ”kyllä”, ja todella tarkoittaa sitä.

Lopulta olemme vain toistemme peilejä. 
Varsinkin vaikeiden tunteiden jakaminen 
ja ilmaiseminen tekevät syvän yhteyden 
luomisen mahdolliseksi. Jokainen me-
hukas tarina imaistaan jo alkuvaiheessa 
kehon tasolle ja harjoitellaan aktiivisesti 
puheeksi ottamista. On tavallista, että 
vetäjä pyytää tunnekuohun keskellä 

kiemurtelevaa ottamaan katsekontaktin 
valitsemaansa henkilöön ja kertomaan 
tälle, millaisia ajatuksia hänellä sillä het-
kellä on mielessään. 

Sanojen sovituskopissa

Yksi asia, jonka koin oudoksi ensimmäi-
sellä Radikaalin rehellisyyden kurssilla 
oli se, kun sain kehotuksen sanoittaa 
pieneltä tuntunut ärsytykseni vihaisuu-
deksi. Minun teki mieli sanoa: ”minua 
ärsyttää se, että...” tai vielä pahempi: 
”Se, että puhut asiasta X, ärsyttää mi-
nua...” 

Uusi muoto oli: ”Olen sinulle vihainen 
siitä, että puhut asiasta X...” 

Kun tuota lausetta sitten pilkotaan osiin 
niin, että jäljelle jää vain havainto ilman 
tulkintaa, se näyttää tältä: ”Olen sinulle 
vihainen, että puhut.” Tässä vaiheessa 
kommenttiraita mielen perukoilla tu-
hahtaa, ettei sellaisesta asiasta voi olla 
vihainen. Niinpä. Mikä mieltäni sitten 
oikein risoo?

”Olen vihainen…” -aloitus toimii kuin 
hissinä sille pienelle kivenmuruselle, pie-
nelle pettymykselle, joka hiertää niskavil-
loissa tai painaa rintakehää kasaan. Ko-
ko radikaali rehellisyys tuntuukin NLP:n 
rinnalla toisinaan sanojen sovituskopilta. 
Mikä tarina on minulle totta juuri nyt? 
Mikä kokemuksen sanoitus rentouttaa 
kehon lihakset ja levittää lämmöntunteen 
sormenpäihin saakka? Kun eri lausemuo-
toja mutustelee riittävän kauan, niiden 
välisen eron tuntee kehossaan. 

Parhaillaan opettelen vääntämään 
lauseen tietyissä tilanteissa muotoon: 
”teen itseni vihaiseksi kun kuvittelen, 
että sinä...” Monesti asia on juuri noin. 
Todellisuudessa olen vihainen omakek-
simälleni tulkinnalle, jonka olen tehnyt 
kyseisessä tilanteessa. Sen myöntäminen 
ei ole aina helppoa tällaiselle draaman 
rakastajalle...

Myönnän, että riittävän tunnemyller-
ryksen keskellä oikeiden sanojen löytä-

minen on haasteellista. Silloin vetäjän apu 
on korvaamaton – ja sen muistaminen, että 
palauttaa itsensä säännöllisesti kuulostele-
maan omaa kehoaan pelkän tarinan kuunte-
lemisen sijaan. 

Padottujen tunteiden muuntuminen

Radikaalin rehellisyyden perustaja on ame-
rikkalainen psykologian tohtori ja psyko-
terapeutti Brad Blanton. Hänen mukaansa 
olemme etääntyneet kokemuksistamme ja 
fyysisistä tuntemuksistamme, koska valehte-
lemme kaiken aikaa. Blanton on todennut, 
että tämä tuottaa ihmisissä stressiä, konflik-
teja ja jopa psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. 
Valehtelemiseksi luokitellaan keksittyjen 
tarinoiden lisäksi liioittelu, todellisten ta-
pahtumien muuntelu itselleen myönteiseen 
muotoon ja kertomatta jättäminen. Juuri se 
kaikki, mitä ihminen jättää sanomatta, on 
alku suuremmille padoille. Ilmaisematto-
mina suru, pettymys, yleinen paha mieli, k 
ateus ja arvottomuuden tunne muuntuvat 
ärtymykseksi, kiukuksi, vihaksi ja katkeruu-
deksi. 

Jos nämäkin uusina ilmentyvät tunteet pa-
dotaan, ne alkavat Pher Charpentierin mu-
kaan muuntua korvaaviksi tunteiksi tai jopa 
tuntemisen peloksi. Korvaavia tunteita voi-
vat olla yliystävällisyys, teennäisyys, jännit-
täminen, kyynisyys ja lopulta masennus. 

Jos tunteille ja niiden ilmaisemiselle sen 
sijaan on tilaa, ihminen voi palata kohti 
perustilaa, jossa hän voi olla oma itsensä ja 
keskittyä rauhassa esimerkiksi siihen, mitä 
toinen ihminen sanoo. Vihan ilmaiseminen 
johtaa surun kokemiseen, ja suru puolestaan 
on portti omaan perustilaan. Opit ja ajatuk-
set asettuvat vaivattomasti NLP:n ytimen 
kylkeen täydentämään toinen toistaan. 

3.9.2018
Matkalla kotiin. Mankelissa käynyt olo. Pari 
ylimääräistä linkousohjelmaa. Ja tupla-aika 
kuivausrummussa. Rajat, niiden tunnistami-
nen, niiden asettaminen ja sitten se, että lo-
pulta ihan kaikki on tarinaa, tulkintaa, sepi-
tettyä todellisuutta, joka ei ole totta lainkaan, 
mutta joka palvelee sen luojaa ja kokoonky-
hääjää jollakin tavalla. Luo turvallisuuden 
tunnetta (tarina), luo itsevarmuutta (tarina).

Tarvitseeko sitä nyt ihan kaikkea  
sanoa ääneen?

Kursseilla saadaan työkaluja hankalien 
tilanteiden ja vaikeilta tuntuvien asioiden 
käsittelemiseen. Se on vasta alkua. Todel-
linen työ tapahtuu kurssien ulkopuolella. 
Kotiläksyksi saattaa tulla ohjeet rehellisen 
keskustelun käymiseksi tarinoissa esiintynei-
den henkilöjen kanssa. Esimerkiksi jos olen 
maininnut jossakin tilanteessa äitini, vetäjä 
saattaa kysyä: ”oletko puhunut tästä äitisi 
kanssa?” Jos vastaan, että ”en ole”, vetäjä 
jatkaa: ”milloin aiot puhua hänen kanssaan 
tästä asiasta?” Osallistuja saa valita itselleen 
sopivan aikahaarukan. Samalla hän sitoutuu 
raportoimaan muulle ryhmälle ja vetäjälle, 
kuinka keskustelu sujui ja millaisia tunteita 
se herätti. 
Oma kokemukseni on ollut, että mitä vai-
keammalta asia on etukäteen tuntunut, sitä 
hämmästyttävämpi lopputulema on ollut. 
Havaitsin, että vaikka mieleni keksisi etukä-
teen 30 erilaista tapaa, jolla toinen osapuoli 
todennäköisesti reagoi, todellisuus toteuttaa 
sen 31. version, johon oma mielikuvitukseni 
ei edes yltänyt.

Erään kotiläksyksi tulleen keskustelun jälki-
mainingeissa sain tosin sysättyä mieheni rai-
von partaalle, kun pyysin häntä kertomaan 
yksityiskohtia ja henkilötietoja naisista, 
jotka ovat yrittäneet iskeä häntä suhteem-
me aikana. ”Pitääkö sitä nyt ihan kaikesta 
olla niin vitun rehellinen!?” Ei pidä, vasta-
sin. ”Ja silti minulla on oikeus kysyä näitä 
asioita.” Oli voimauttavaa huomata, että en 
mennyt entiseen tapaan lukkoon kun toinen 
lisäsi äänenvoimakkuuttaan. Tunsin yhteyttä 
puolisooni uudella tavalla. Valmiiksi ei voi 
tulla ja silti: paljon tapahtuu.

Triggereiden taa

Näin unen, jossa olin intergalaktisessa 
keskuksessa valmentamassa sinne tulleita 
olentoja olemaan ihmisiä. Moni ihmette-
li saamaansa kehoa, eikä oikein osannut 
toimia sen kanssa. Erotuksena valvetilassa 
tapahtuvaan työhöni, uneni asiakkaat leik-
kivät ja haastoivat menopeliään estoitta ja 
iloitsivat jokaisesta heränneestä tunteesta ja 
tuntemuksesta. Kaikessa oli läsnä uteliaisuus 
ja halu ymmärtää.

keho ja viha | pia koponen

  Usein oman 
tarpeensa 

ilmaiseminen 
tuottaa voiman 
tunteen, vaikka 

toinen sanoisikin 
siihen ”ei”.
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PIA KOPONEN

Olen vuorovaikutus- ja asiakaspal-
velukouluttaja (FM, NLP Associate 
Trainer) ja kirjailija. Lisäksi olen 
toiminut mm. työnohjaajana, 
teatteriohjaajana, esiintymistai-
don valmentajana ja juontajana. 
Painotan kaikissa koulutuksissani 
käytännönläheisyyttä. Tavoitteeni 
on, että asiakkaani saa omaan 
arkeensa konkreettisia työkaluja 
hauskan varjolla!

Kirjoittaminen on minulle keino 
jäsentää omia ajatuksiani. Sen 
avulla tutkin, jäsennän, pohdin ja 
oivallan. Se on intohimo. Se on 
luvallinen pakomatka omaan mie-
lenmaailmaan. Se on laatuaikaa 
itsen äärellä.

Viha elämässä 
ja arjessa

Miten viha näyttäytyy sinulle, omassa elämässäsi ja arjessasi? 
Tätä pohtii Maija Luomala. 

viha | maija luomala

Kuvittelen, että arjessa tuo uteliaisuus ja 
halu puuttuvat monelta. Kuvittelen, että 
moni ihminen toimii samoin kuin minä 
aiemmin (ja välillä vieläkin):
• kuvitellen, että vaikeneminen on kultaa
• kuvitellen, että on helpompi ratkaisu 

lakaista jokin asia maton alle kuin  
käsitellä se

• kuvitellen, että asian selvittäminen ja 
käsitteleminen vie enemmän energiaa 
kuin sen jättäminen huomiotta.

Todellisuudessa tilanne on päinvastoin. 
Kesäretriitilläni päätin yhtenä päivänä 
päästää itseni helpommalla. Lupasin 
itselleni, että saisin rikkoa sitoumuksia 
ja jättää asioita sanomatta. Eiväthän ne 
muutenkaan olleet niin suuria ja tär-
keitä. Muiden elämäntilanteet vaativat 
enemmän huomiota, joten en halunnut 
ottaa niiltä aikaa. Tukahdutin muuta-
man isomman kuohahduksen ja olin 
hetkellisesti tyytyväinen. 

Illalla kun oli mahdollisuus mennä sau-
nomaan ja uimaan, ja viettämään va-
paa-aikaa muiden kurssilaisten kanssa, 
sulkeuduin omaan huoneeseeni ja kaaduin 
sänkyyn. Olin aivan puhki. Kehoni oli 
voimaton ja turta. Pää tuntui painavalta, 
ja hengitys raskaalta. Sain tuta siitä, miten 
tunteiden tunnistamatta ja ilmaisematta 
jättäminen kuluttavat voimia, vievät ener-
giaa ja heikentävät hyvinvointia.

Seuraavana aamuna avasin suuni heti 
tilaisuuden tullen. Tunnustin lipsuneeni 
sitoumuksista, jaoin kokemukseni ja 
kävin kiltisti läpi sanomatta jääneet ja 
mieltä vaivanneet asiat. Mukana oli 
myös sanoja ja tekoja, joita arvostin 
ja ihailin muissa ihmisissä. Muutos oli 
käsin kosketeltava. Hienoja ja tärkeitä 
asioita nousi esiin, tuli nähdyksi, kuul-
luksi ja hyväksytyksi. Samalla hetkellä 
lupasin itselleni hiljaa mielessäni, etten 
enää tekisi moista väkivaltaa itselleni. 

Taito olla rehellinen itselleen

Suurimpia harjoittelun kohteita ovat taito 
olla itselleen rehellinen, kyky tunnistaa 
omia tunteitaan ja tarpeitaan, sekä roh-
keus sanoittaa mitä missäkin tilanteessa 
haluaa. On kyse itsetuntemuksesta, omien 
tunteiden tunnistamisesta, omien toimin-
tamalliensa tunnistamisesta ja tunnustami-
sesta, itsensä arvostamisesta, rajojen ve-
tämisestä, rohkeudesta olla haavoittuvai-
nen ja ennen kaikkea toisin toimimisesta. 

Kokeilepa tätä. Täydennä alla oleva lau-
se mieleesi nousevilla määreillä:
”Toisinaan teeskentelen, että…” 

Anna tälle aikaa. Jokainen meistä tees-
kentelee joskus. Jos et keksi muuta, lau-
seesi voi olla: ”Toisinaan teeskentelen, 
että en teeskentele koskaan.”

Kuka elämäsi ihmisistä olisi sellainen, 
jolle et ikimaailmassa sanoisi äskeisiä 
asioita ääneen? 

Hyvä. Nappaa nyt puhelin käteen ja soi-
ta kyseiselle henkilölle, ja kerro hänelle: 
”Toisinaan teeskentelen, että...” Saat 
tilaisuuden havainnoida, millaisia tunte-
muksia kehossasi herää ja millaisia tari-
noita mielesi sepittää – estääksesi sinua 
tekemästä kyseistä asiaa.

Kurssit tarjoavat mahdollisuuden kokea, 
mikä kaikki voi tulla mahdolliseksi kun 
suostuu hetkeksi pois omalta mukavuus-
alueeltaan. Tekojen tasolla se voi olla esi-
merkiksi puheeksiottamista, vihan ilmaise-
mista ja aggressiivisten tunteiden kohteena 
olemista turvallisessa ympäristössä. 

Viha on samanlainen tunne kuin kaikki 
muutkin. Se tulee ”kylään”, tekee jonkin 
sinulle tärkeän asian näkyväksi ja antaa 
mahdollisuuden suursiivoukseen. Sitten 
se lähtee pois tehden tilaa ilolle ja itse-
kunnioitukselle. Jää yhteys. Voimakas 
yhteyden kokemisen tunne.

Synnytin itkemättömiä, huutamatta jää-
neitä, tilaan jumiutuneita. Ekaa kertaa oli 
metallinterävää ja kristallinkirkasta, mi-
ten kaukaa minusta tuo tunteista pakattu 
sikiö irrottautui. Vielä on sitten jälkeiset. 
Istukka ja juuret. Sanoittamattomat ja 
vieraat. Vereeni jääneet. Tarinaani lietso-
neet. Valintoihini vaikuttaneet.

Näin minä koen ja teen itseni iloiseksi 
kun kuvittelen, että joku tätä artikkelia 
lukenut rohkaistuu ilmoittautumaan  
radikaalin rehellisyyden kurssille! 

  Mikä tarina 
on minulle totta 

juuri nyt?
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ammattilaisia | seija mauro

Nykyään viha näyttäytyy itselleni pie-
nempinä ärsyyntymisinä, mutta silti 
selkeinä tunnereaktioina entiseen ver-
rattuna. Nuoruusvuosina viha tarkoitti 
minulle lähinnä raivokohtauksia ja 
suuntaus oli jokseenkin holtiton. Kun 
viha nousee, tuntuu se sekä fyysisenä 
että mielellisenä kuohuntana. 

Viha voi tuottaa impulssireaktion, jonka 
ilmenemismuodosta ei myöhemmin tunne 
ylpeyttä. Se, miten reagoidaan ja toimi-
taan vihaisena, on opittava ja opeteltava 
taito. Vihastumisen tunnistaminenhan 
on helppoa, eikö olekin? Kun tunnistaa 
vihan itsessään, voi seuraavaksi alkaa 
tarkastelemaan omia toimiaan ja säätely-
kykyjään. Hyvää tekee myös pohtia, mitä 
vihastumisen jälkeen tapahtuu. Muut-
tuuko viha rakentavaksi vai hajottavaksi 
energiaksi tai sulloutuuko se mielen 
syviin kaappeihin odottamaan purkautu-
mistaan – samalla kehoa sairastuttaen?

Epäoikeudenmukaisessa tilanteessa 
koettu ja tukahdutettu viha voi johtaa 
fyysisiin sairastumisiin. Näin todettiin 
17 vuoden mittaisessa tutkimuksessa, 
jossa naisilla havaittiin suoria suhteita 
tukahdutetun vihan ja esimerkiksi var-
haisen kuolleisuuden välillä. Miehillä 
tukahdutetun vihan yhteyksiä löytyi 
muun muassa keuhkoputkeen liittyvissä 
ongelmissa.[2]

Viha on minulle ollut viime vuosina 
muhiva teema. Prosessini starttasi to-
sielämässä kokemani epäsuhdat, joita 
uskalsin alkaa viimein huomioimaan ja 
lopulta tunnustelemaan huolimatta siitä, 
että tunteiden sullominen oli automaat-
tinen tapani toimia. Sittemmin olenkin 
käsitellyt vihaani jopa unien kautta. 
Unitarinoiden avulla voi löytää koske-
tuksen tunteisiinsa ja tien sinne, mikä 
kaipaa sisäistä analysointia ja oivallusta. 
Unet ovatkin monesti vaikuttaneet ole-
van johdattelijoita mielen kasautuneiden 

tunteiden hautausmaalle, josta ne nos-
tavat päätään kuin zombiet ikään, arjen 
toimiessa oivana stimulanttina.

Omaa vihaa analysoidessani olen tullut 
päätelmään, että viha on tunne, siinä 
missä muutkin tunteet. Vihan ilmaisemi-
nen vain voi tuntua vaikealta ehkä siksi, 
ettei kulttuurissamme juuri näy tietoista 
ja rakentavaa vihan ilmaisua. Viha nä-
kyy mediassa ja arkielossamme usein 
voimallisina kiihtymyksinä ja erilaisi-
na, jopa pelottavina uhmakkuuksina. 
Vihan ilmaiseminen tuntuu liikkuvan 
ei-rakentavien juurien voimasta, osittain 
varmasti historian verisestä havinasta 
käsin. Muun muassa sotamuistot vä-
rittävät vihakuvaamme, kunnes toivon 
mukaan jossain vaiheessa pysähdymme 
miettimään sitä, miltä haluamme oman 
kuvamme näyttävän. Saatamme pitkään 
tarpoa ikivanhojen ja jo kauan sitten hä-
vinneiden alkuperäismallien mukaan.

Suomalaiset tutkijat ovat myös tutki-
neet, että missä viha tuntuu elimistössä. 
Tutkimuksessa viha ilmentyi pallean 
seudulta ylöspäin aina sormenpäihin 
asti[1]. On varmasti sekä yksilö- että his-
toriakohtaista, missä ja miten mikäkin 
tunnetila kehossa ilmenee. 

Itse olen huomannut kehon olevan mo-
nien tunnemuistojen säilytyspaikka. Eräs 
kurssilaiseni myös koki raivon ja vihan 
purkautumista kehittämäni alitajuisen 
Sielukirjoittamisen avulla ja sai pian jäl-
keen migreenikohtauksen. Purkamaton 
viha on sisuksissa jylläävä pumppaavan 
voimakas energia. Siksi sen purkaminen 
on hyväksi, vaikkei se aluksi ehkä siltä 
tuntuisikaan. Minkä tahansa tukahdu-

tetun tunteen purkaminen vapauttaa ja 
antaa tilaa uudelle, historiasta irralliselle 
ja tasapainoisemmalle kokemukselle. 
Toisaalta on hyvä huomioida, että ali-
tuisen raivostumisen on myös todettu 
edesauttavan sydän- ja verisuonisairauk-
sien syntyä[2]. Tästä syystä rummutankin 
alitajunnan kautta kirjoittamisen avulla 
tapahtuvaa, alkuperäisten tunnetrigge-
rien vapauttamista, jotta varastoituneet 
kokemukset voitaisiin eliminoida.

Vihan purkaminen tuntuu fyysisinä ja 
voimakkainakin reaktioina. Vihaenergia 
voi tuntua pelottavalta etenkin, jos sii-
hen liittyy esimerkiksi turvattomuutta ja 
vaikkapa väkivaltaisuutta lapsuudessa. 
Oma vihani oli aiemmin pitkään piilossa 
ja räjähteli esiin vaikkapa kokiessani 
arvottomuutta tai epäoikeudenmukai-
suutta. Yleiskäsitykseni mukaan vihan 
tunteminen vaikuttaa monella olevan 
jokseenkin epävarmaa tai jopa vaaral-
lista, osoitus heikkoudesta tai väärille 
urille menosta. Vihan impulsiivisuutta 
ja reaktiivisuutta pelätään ja ehkä vihan 
tuottaman epävarmuuden kokemisen 
takia sitä pidetään sopimattomana epä-
onnistumisen osoituksena. Vihan ilmai-
semisen katsotaan johtavan huonoihin 
valintoihin, vahingoittuviin ihmissuhtei-
siin ja väkivaltaan. 

Olin pakotettu kiltti tyttö

En kuulemma juuri koskaan kiukutellut 
tai ollut vastahankaan. Totuus on, että 
jos en osannut käyttäytyä tai olla ihmi-
siksi niin tilanne tasoitettiin muun muas-
sa remmillä. Se siis siitä oman tahdon 
ja vihan näyttämisestä ja kiltteydestä. 
Kiltteyteen pakotettiin eikä se ollut oma 
valinta. En saanut kasvaa neuvottelu- tai 
keskustelukulttuuriin saati lasten ehdoil-
la toimimisen tapaan. Lapsuudessani 
edelle menivät pääsääntöisesti aina ai-
kuisten tarpeet. 

Viha on minulle ollut voimattomuuden 
merkki. Vihan ilmaiseminen oli lapsuu-
dessani rangaistavaa ja sen johdosta 
sain tuntea nahoissani omat itkuni ja 
suuttumukseni. Ja toisten suuttumukset. 
Viha sulloutui minuun eri tavoin enkä 
lopulta enää todennäköisesti edes osan-
nut tuntea sitä, vaikka syvällä sisällä 

toki kiehui. En tiennyt mitä viha kohdal-
lani tarkoittaa tai miten sitä ilmaistaan 
muuten kuin kiroilemalla, riehumalla tai 
väkivalloin, koska nämä olivat ympäris-
töstä opittuja malleja. Olen elämässäni 
ilmaissut vihaa kiihtymällä, huutamalla, 
itkemällä, tavaroiden rikkomisella tai 
muilla ei-rakentavilla tavoilla. 

Pitkän sisäisen analysointitien kaut-
ta olen ymmärtänyt, että nämä eivät 
luonnollisestikaan ole niitä parhaimpia 
tapoja vihan ilmaisemiseen ja käynyt 
kattavia kirjoitusvuoropuheluja minulle 
sopivien vihan purkamisen tavoista. 
Lapsuudestani johtuen olen uudelleen-
ohjelmoinut itseni siihen, ettei viha ole 
omien tai toisten rajojen ja koskemat-
tomuuden rikkomista tai loukkaamista, 
väkivaltaisuutta ja mielivaltaa, satutta-
via sanoja tai kipua. Sen sijaan viha voi 
olla kuin aalto, erityisen vahva voima, 
joka voi auttaa ottamaan ohjat omiin 
käsiin ja käyttämään ennen niin tur-
melevalta tuntuneen energian asioiden 
edistämiseen rakentavin tavoin. Vihan 
purkautuessa tapahtuu myös oman tilan 
haltuunotto, jolloin voidaan suojata 
sekä henkisiä että fyysisiä rajoja. Olen 
huomannut, että niin tietoinen kuin 
alitajuinenkin kirjoittaminen sekä tunne-

piirtäminen toimivat erityisen hyvin tu-
kahdutetun vihan vapauttajina ja konk-
reettisina ilmentäjinä. Myös kävelyn 
ja juoksun aikana voi tehdä aktiivista 
vihatyöskentelyä, ehkä jopa muutaman 
ärräpään tahdittamana. 

Myönnän, että viha on itselleni vielä 
mysteeri, jonka lopullisesta hyödyntä-
misarvosta en osaa sanoa. Uskon kuiten-
kin vihan potentiaaliin asioiden edistä-
vänä voimana. Vihan ei tarvitse toimia 
katkeruuden taustajoukoissa, vaan uu-
den luomisen ja uuteen siirtymisen voi-
makkaina myötätuulina. Se, miten viha 
näyttäytyy elämässä riippuu täysin siitä, 
että miten ja mihin se valjastetaan. 

Lähteet:

(2) Expressive/suppressive anger-coping 
responses, gender, and types of mortality:  
a 17-year follow-up (Tecumseh, Michigan, 1971-
1988). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883109. 
Viitattu 28.7.2019.

• Emotions mapped out in the body. 12.1.2014. 
www.sciencenordic.com/emotions-mapped-
out-body. Viitattu 22.7.2019

  Viha on 
samanlainen tunne 

siinä, missä muutkin 
tunteet.

  Vihaenergia voi 
tuntua pelottavalta 
etenkin, jos siihen 
liittyy esimerkiksi 

turvattomuutta 
ja vaikkapa 

väkivaltaisuutta 
lapsuudessa.

  Vihan ei tarvitse 
toimia katkeruuden 

taustajoukoissa, vaan 
uuden luomisen ja 
uuteen siirtymisen 

voimakkaina 
myötätuulina.

MAIJA LUOMALA

Kirjoittaja Maija Luomala on SIELU-
KIRJOITTAMINEN®-metodin kehittäjä, 
Mainos- ja mediatoimisto Maijamedi-
an perustaja ja NLP Practitioner, joka 
rakastaa sitä, kun ihminen herää omiin 
oivalluksiinsa. Hän on julkaissut pari 
kirjaa, toteuttanut erilaisia meditaatio- 
ja rentoutusharjoitteita sekä kirjoit-
tanut omaa selviytymis- ja tyhjenty-
mismatkaansa kaikkiaan 26 muistion 
verran vuodesta 2014.

SIELUKIRJOITTAMINEN®-metodin 
kehittämiseen ohjauduin elämäni 
myrskyistä selviämisen kautta. Metodi 
kehittyi varsinaisesti toisten pyynnöstä 
ja sitä käytetäänkin menestyksekkäästi 
traumojen hoidossa, sisäisen lapsen 
tavoittamisessa sekä elämän mielek-
kyyden lisäämisessä.
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Helvetin  
vihainen

”Miksi mä olen aina niin helvetin vihainen”, kysyi coach Tuuli Paltemaan 
asiakas, ja jatkoi ”miksi mä en saa tätä tunnetta itsestäni pois”? Hyvä ja 

ajatteluttava kysymys on, miksi ihminen vihaa, sillä olisihan paljon hyödyl-
lisempiäkin tunteita, jotka tuntuisivat hyviltä ja helpoilta. Lue, mitä Tuuli 
kirjoittaa vihasta, sen tunnustamisesta, tunnistamisesta ja käsittelystä.  

Viha on yksinkertainen perustunne – vai 
onko näin? 

Vihalla on monet kasvot ja syntytarinat. 
Se näyttäytyy erilaisena, samanlaisena, 
omanlaisena. Se voi tuhota tai rakentaa, 
jäytää tai puhdistaa. Viha voi syntyä 
pelosta ja epävarmuudesta, tarpeesta 
puolustaa ja suojata itseään. Se voi peit-
tää alleen surua tai loukkaantumista, 
arvottomuuden tunnetta ja yksinäisyyt-
tä. Joskus viha löytyy piilosta, vaikkapa 
masennuksen tai häpeän alta. Tai se 
syntyy tarpeesta vaikuttaa ja hallita it-
seä tai toista ihmistä, asettaa rajoja tai 
kontrolloida. 

Minäkö muka vihainen?

On vaikeaa tunnustaa itsessään oleva 
viha. Viha on niin alkeellinen ja hajotta-
va tunne. Joskus se jäytää sisäisesti, hil-
jaa ja piilossa. Se auttaa huomaamaan 
muiden ärsyttäviä piirteitä ja pieleen 
menneitä asioita. Se saa arvostelemaan 
muita ja itseä, syyttämään ja syyllistä-
mään. Viha saa tuomitsemaan ja vertai-
lemaan. Se hävettää ja tuottaa pitkään 
hautuessaan niin henkistä kuin fyy-
sistäkin kärsimystä tuntijalleen. Kuka 
itseään viisaana ja aikuisena pitävä voisi 
myöntää ajattelevansa toisista ihmisistä 
katkeria ja vihaa tirskuvia ajatuksia? 
Kuka myöntäisi, että muut ihmiset ja 
asiat ärsyttävät ja raivostuttavat niin, 
että toisinaan oikein tuntee, kuinka 
päässä kuplii, kädet hikoavat ja koko 
keho jäykistyy ja ajatukset laukkaavat 
samaa, inhoa ja ärsytystä kiihdyttävää 
rataa pitkin? 

”Kuka tahansa voi esimerkiksi 
tulla vihaiseksi, mutta olla  
vihainen oikealle henkilölle, 
oikeaan aikaan, sopivassa  
määrin, oikean asian suhteen  
ja oikealla tavalla – onkin sitten 
paljon vaikeampaa” 

                           – Aristoteles –

Oikeutettua vihaa? 
Toisinaan ihminen ikään kuin kääriytyy 
vihaansa, pitää siitä kiinni ja antaa sen 
kasvaa sisimmässään. On oikein vihata, 
kun on tullut kohdelluksi väärin! Olen 
oikeassa ja sinä väärässä, saan tuntea 
vihaa – minun pitää tuntea vihaa, muu-
ten en voi pitää rajoistani kiinni.

Syntyy harha voimasta ja rohkeudesta, 
siitä että ihminen olisi voimakas vihas-
saan. Vihatessa autonomisen hermoston 
”taistele” osa on aktiivinen, keho ja mie-
li on valmiina riitelemään ja hyökkää-
mään. Olo on kuin juuri purkautumassa 
olevan tulivuoren. Elämisen energia 
menee siihen, että yrittää pitää vihan si-
sällään, lukitsee itsensä tai jähmettyy sen 
sisään. Kunnes sitten tulee se kuuluisa 
viimeinen pisara ja kuten tulivuorikin, 
hallitsematon vihan purkaus voi tuottaa 
tuhoa ympärilleen ja itselleen. 

”Miksen mä pääse vihasta eroon?”

Kysymyksen esittänyt asiakkaani teki 
päätöksen lakata syyttämästä itseään 
vihastaan ja hyväksyi vihan tunteena  

 Tunteiden 
vastaanotto toimii niin 

vihan kuin muiden 
tunteidenkin kohdalla. 
Se vaatii suostumisen 

siihen, että keho ja 
mieli saavat tuntea 

täysin juuri sen, mitä 
tuntee.

viha | tuuli paltemaa
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sekä kehon tuntemuksina, antoi vihalle 
luvan olla. Hän kertoi, kuinka olo oli 
”kuin ihmissyöjien keittopadassa”, pelotti 
ja hirvitti, koko keho tuntui kuplivan ja 
kiehuvan. Jonkun ajan kuluttua olo hel-
potti, lihasten jännitystila väheni, kehoa 
tärisytti ja itketti. Monenlaisia tunteita ja 
mielikuvia tulvi mieleen ja kehoon, tuli 
häpeän tunne, surua, jotain mille ei ollut 
sanoja ja lopuksi helpotusta. Kaikille 
tunteille ja tuntemuksille hän sanoi ”ter-
vetuloa” ja tunsi rauhassa sen mitä tunsi. 
Tapaamisen lopussa hän kertoi olevansa 
”pesty ja lingottu, kaulittu ja käännetty”. 
Ei tuntunut miltään ja vähän sekavalta. 

Tämä tunteiden vastaanotto toimii niin 
vihan kuin muiden tunteiden kohdalla. 
Se vaatii suostumisen siihen, että keho ja 
mieli saavat tuntea täysin juuri sen, mitä 
tuntee. Ilman selittelyä ja analysointia, jos-
kus niin, ettei tunteella ole nimeä, joskus 
se on selkeästi tunnistettavissa. Alkuperäi-
sen tunteen alta ilmaantuu yleensä jokin 
toinen tunne ja tuntemus, jonka voi myös 
ottaa vastaan, toivottaa tervetulleeksi ja 
kokea. Toisinaan tunteita tulee useita, toi-
sinaan muutama, molemmat ja kaikki ovat 
oikein. Jossain kohtaa tunteen alta ei enää 
tule seuraavaa. Se on merkki siitä, että voi 
lopettaa harjoituksen. On hyvä, jos tämän 
voi tehdä yhdessä jonkun kanssa, joskus 

 On vaikeaa 
tunnustaa 
itsessään  

oleva viha.

tarvitsee keskustelua, kuulijaa tai vaan rin-
nalla olijaa, syliä tai kannustavaa hymyä. 

Asiakkaani kertoi myöhemmin, että hän 
teki tietoisen valinnan ja päätöksen uudel-
leen ja uudelleen. Kun jokin tilanne syn-
nytti tutun ärsyyntymisen ja vihan tunteen 
suhtautui hän tunteensa uteliaana, kysyi 
itseltään ”missäs nyt mennään, mitä asiaa 
sinulla nyt on?”. Hän päätti nimetä ennen 
hankaliksi kokemansa tilanteet ja ihmiset 
oppaiksi ja huomasi, ettei vihalla ollutkaan 
enää entisenlaista valtaa. Viha ei kadonnut 
vaan muutti muotoaan, entisestä vanginvar-
tijasta tuli huomion herättäjä, joka auttoi 
näkemään tärkeitä kasvunpaikkoja. 

Vaikka vihan syntytarinat ja muodot ovat 
moninaiset, voimme valita mihin ja miten 
vihan voiman suuntaamme. Olla tunteiden 
vietävänä tai viedä tunteita haluamaansa 
suuntaan on valinta, päätös ja taito, jota 
voi kehittää. Sen voi tehdä kuuntelemalla 
itseään, pysähtymällä ennen reagointia ja 
valitsemalla sopiva tapa toimia reagoinnin 
sijaan. 

Laske sataan ennen kuin suutut, sanottiin 
minulle lapsena, ja opin laskemaan tosi no-
peasti sataan. Tänään sanon itselleni, hen-
gitä rauhassa (sata kertaa) ennen kun annat 
vallan vihallesi. 

TUULI PALTEMAA

Kirjoittaja Tuuli Paltemaa on  
NLP- ja yritysvalmentaja, coach, 
työnohjaaja ja taideterapeutti.  
Tutustu Tuuliin:  
myotatuulivalmennus.fi. 

mieliharkka| tuuli paltemaa

Mieliharkka
Tunteiden vastaanottoharjoitus

1. Ota mukava istuma-asento, hengittele hetki rauhassa ja anna itsesi huomata, miltä 
kehossasi tuntuu juuri nyt. Huomaa, mikä tunne sinulla on päällimmäisenä ja missä 
kohtaa se tuntuu. Se voi olla jokin tuttu tunne tai sitten jokin epämääräinen, jota et 
välttämättä edes osaa nimetä. Kun havainnoit, riittää, että huomaat tunteen ja tunte-
muksen. Ei tarvitse tietää mistä se tulee, mikä se on tai miksi se tuntuu juuri nyt. Riit-
tää, että huomaat sen.

2. Anna tunteelle lupa tulla. Voit sanoa sille mielessäsi: ”Huomaan sinut, saat olla siel-
lä. Tervetuloa.” Voi olla, että sinulle nousee mieleen jokin kuva, asia, henkilö tai tilan-
ne. Voit antaa sen tulla ja sitten liukua pois. Keskity tunteen kokemukseen ja huomaa 
se analysoimatta. On mielenkiintoista huomata, miten tunne ja tuntemus tulee, missä 
ja miltä se tuntuu. 

3. Kun olet ottanut tunnetta vastaan sen verran, kun tällä kertaa voit ja haluat, anna 
sille lupa liueta syrjään, haihtua ja laimentua. Huomaa mikä tunne tulee seuraavaksi 
tuon tunteen takaa. Se voi olla jokin tuttu tunne tai epämääräinen tuntemus. Voit  
nimetä sen väljästi, mutta sekään ei ole välttämätöntä. 

4. Anna uudelle tunteellekin lupa tulla täysin, kokonaan. Jos mieleesi nousee jokin 
asia, anna sen haihtua pois analysoimatta tai pohtimatta sitä. Kun tunne taas laimenee 
tai alkaa siirtyä syrjään, voit taas huomata millainen tunne tulee seuraavaksi. 

5. Jatka tunteiden vastaanottamista niin kauan, kunnes tulee jokin sinulle myönteinen 
tunne. Yleensä sellainen on 3–5 tunteen päässä. Voit lopettaa siihen. Joskus tunteet 
tulevat ja menevät nopeasti, toisinaan harjoitukseen menee aikaa runsaastikin, pää-
asia on, että olet rauhassa ja kiirehtimättä.

Olen törmännyt tähän harjoitukseen vuosia sitten Gestalt-terapian koulutuksessa ja 
uudestaan hieman uusin maustein Veli-Matti Toivosen NLP-koulutuksessa. 

Harjoituksen MIELI-lehden lukijoille tarjosi
Tuuli Paltemaa
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Käsittele  
vihan tunne  

samana päivänä

viha  | soili hämäläinen

On normaalia tuntea vihaa ja siitä voi olla meille myös hyötyä. 
Varsinkin, jos vihan tunteen käsittelee vähintään saman päivän 

aikana. Vinkkejä vihan käsittelyyn antaa Soili Hämäläinen. 

Kun aistien tai ajattelun kautta tulee 
ärsyke, joka suututtaa, parasympaatti-
nen hermosto aktivoituu nopeasti, syke 
nousee, amygdala aktivoituu. Elimistö 
valpastuu ja adrenaliinia ja kortisolia, 
vireyttä lisääviä hormoneja erittyy. Li-
hakset jännittyvät ja hengitys muuttuu 
vahvemmaksi, koska valmistaudutaan 
toimintaan. 

Samaan aikaan kun mieli valpastuu ja 
aistit terävöityvät, muistaminen ja kes-
kittynyt ajattelu heikentyvät ja ilmaisu-
kyky huononee. 

Vihan tunne laukaisee stressireaktion. 
Viha tapahtuu aivojen ydinosassa ja 
mitä alkukantaisempaa viha on, sitä 
voimakkaampi reaktio. Mitä suurempi 
vihan tunne, sitä väsyneempi olo jäl-
keenpäin.

Käsittele vihasi

Psykoterapeutti Päivi Niemi sanoo, että 
viha pitäisi käsitellä saman päivän aikana. 

”Viha on tarkoitettu koettavaksi reaali- 
aikaisesti, eikä niin, että miettii 30 vuot-
ta ja vieläkin pistää vihaksi”, Niemi 
selittää. 

Jokaisella on oma tapansa käsitellä tun-
nekokemuksia. Yksi lähtee lenkille ja 
sen jälkeen saunaan, toinen joogaa tun-
teen pois kehostaan. Vihan käsittelyssä 
puhuminen on paras tapa. 

Jos vihaa patoaa sisälleen, se voi kat-
keroittaa ihmisen ja aiheuttaa stressiä 
sekä psykosomaattisia sairauksia. Vihan 
tunne pitää hyväksyä niin kuin muutkin 
tunteet, sillä torjuttu viha saa itse asiassa 
enemmän valtaa.

”Viha on käsiteltävä, koska se on itselle 
niin vahingollista. Jos sitä ei käsitellä, se 
saattaa purkautua hallitsemattomasti ja 
väärään kohteeseen.”
 

Nimetön vihapuhe

Vihaa on helppo ilmaista nimettömänä 
vihapuheena sosiaalisessa mediassa, 
koska siellä siitä ei jää kiinni. Tällainen 
henkilö ei pysty käsittelemään omaa 
vihaansa.

”Vihan käsittelyssä tärkeää on tietää, 
mistä asiasta ja kenelle on vihainen. Jo-
kainen on vastuussa omista tunteistaan, 
myös omasta vihastaan”, painottaa 
Niemi. 

Vihan tunteen sanoittaminen voi esi-
merkiksi seuraavanlainen: ”Olen niin 
vihainen äidille siitä laiminlyönnistä” tai 
”Tunnen vihaa sitä koulukiusaajaa koh-
taan, kun hän sanoi niin, ja olen joutu-
nut paljon kärsimään siitä”.

Nimetön vihapuhe on Niemen mieles-
tä yleistä vihan purskutusta, johon on 
helppo mennä mukaan. Erilaisissa ryh-
missä, missä asioista valitetaan tai muita 
ihmisiä moititaan selän takana, on vai-
kea olla eri mieltä. Pelkona on, että jää 
porukan ulkopuolelle. 

Pyri antamaan anteeksi

Anteeksi antaminen on tärkeä tunne-
taito. Se voi kestää prosessina todella 
kauan, varsinkin jos on lapsesta lähtien 
rikottu ja laiminlyöty. Vihan tunteet 
voivat ruokkia itseään ja jatkua vuosia. 
Aina ei helppoa löytää keinoa, miten 
selvitä.

”Anteeksiantoon pääsee pysähtymällä 
eri tunteiden pysäkeille ja kohtaamalla 
ne kokemukset, missä on tullut väärin 
kohdelluksi ja mistä on vihainen. Vihan 
takaa löytyy muita tunteita, surua ja hä-
peääkin, mutta lopulta tulee halu päätä 

eteenpäin ja silloin voi antaa anteeksi”, 
Niemi selittää.

Mitä toisen vihalle voi tehdä

Päivi Niemi sanoo olevansa tunnetaito-
jen lähetyssaarnaaja. 

”Olin itse agressiovammainen. Omien 
rankkojen vaiheitteni kautta päädyin 
selvittämään, mistä oikein on kysymys. 
Mikä meitä vaivaa? Miksi käyttäydym-
me näin, vaikka kaikki tietävät, ettei 
näin ole hyvä.” Niemen missio onkin 
nykyään auttaa ihmisiä helpommille  
vesille vaikeitten tunteiden karikosta. 

”Kun emme syyllisty toisten kiukusta, 
emmekä provosoidu, voimme peilata 
toisia ja kysyä: vaikutat tosi suuttuneel-
ta, mistä olet noin vihainen?” 

Ajattelu saa aikaan muutosta, kannattaa 
siis antaa ajattelun aihetta muistaen, että 
jokainen aikuinen on vastuussa omien 
tunteidensa käsittelystä.

Lue lisää tunteista Päivi Niemen kirjasta 
Hyvää mieltä ja tunnetaitoja (2014). 

KUVASSA Päivi Niemi

  Viha tapahtuu aivojen 
ydinosassa ja mitä alku- 

kantaisempaa viha on, sitä 
voimakkaampi reaktio.

SOILI HÄMÄLÄINEN

NLP Trainer, Suomen NLP- 
yhdistyksen hallituksen jäsen, 
NLP-yhdistyksen Tampereen  
paikallistoiminnan aluevastaava  
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Rakkaudesta…nuorten  
  aikuisten  kuntoutustyöhön

Mitä valita, kun 
taipumuksia on 
useaan suuntaan

Seija Mauro haastatteli toimintaterapeutti Anna-Elina 
Rahikaista ja huomasi, miten ammatinvalinta on onnis-

tuneesti palvellut moniosaajaa itsensä toteuttamisessa 
ja maailman parantamisessa. Jokaiselle ihmiselle oman-
laisensa merkityksellisen toiminnan mahdollistaminen 
on toimintaterapeutin työn ydintä. Jokainen meistä on 
erityinen, jokaisessa on se ”jokin”, mikä häntä liikuttaa. 
Arjessa toteutuvan kuntoutumispolun rakentumisessa 

tällä ”jokin” on varsin iso osuus.

ammattilaisia | seija mauro
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Anna-Elina Rahikainen voisi olla am-
matiltaan pianisti, nykytanssin tanssi-
jataitelija, kehitysmaatutkimuksen tai 
rauhan ja konfliktientutkimuksen tutkija 
yliopistossa, diplomaatti tai ahtisaari-
mainen rauhanneuvottelija. Tällä hetkel-
lä hän ei ole mitään näistä. Rahikainen 
on toimintaterapeutti ja työskentelee 
Sylva ry:n kuntoutuksen asiantuntijana 
syöpään sairastuneiden nuorten aikuis-
ten ja heidän läheisten parissa sekä HUS 
Syöpäkeskuksessa palvelusuunnittelijana 
nuorten aikuisten palvelujen kehittäjänä.

Anna-Elina Rahikainen on pienestä 
saakka ollut luova ja ilmentänyt itseään 
taiteella. Hän harrasti pianonsoittoa, 
kuorolaulua ja tanssia. Pienestä pitäen 
hän on myös ollut kiinnostunut yhteis-
kunnallisista asioista, siitä miten ihmiset 
elävät ja miten lisätä maailmassa rauhaa 
ja hyvinvointia ihmisille.

– Oli todella vaikeaa, kun piti peruskou-
lun jälkeen päättää, mihin jatkan, kertoo 
Anna-Elina.

Lähteäkö lukioon ja pyrkiä aikanaan 
yliopistoon vai suunnata katsetta enem-
män taiteelliselle alalle. Mietin, että olisi 
helpompaa olla kuten pari kaveriani, 

joilla oli vain yksi ammattitoive, ja jotka 
tiesivät haluavansa esimerkiksi lääkäriksi. 
Opinto-ohjaajalle tuskailin valinnan vai-
keutta. Kurjaa, kun ei voi valita kaikkea. 
Opinto-ohjaaja rauhoitteli ja pyysi ajat-
telemaan, että valinnan vaikeuden sijasta 
edessä onkin monia mahdollisuuksia.

– Minua kiinnosti taideala, mutta yhtä 
paljon halusin yliopistoon. Lukion jäl-
keen pidin välivuotta, jonka aikana tein 
töitä, tanssin ja opiskelin avoimessa yli-
opistossa kehitysmaatutkimusta. Minua 
kiinnosti myös kansainvälinen politiikka 
sekä rauhan- ja konfliktintutkimus. 
Ihailin Martti Ahtisaaren rauhan välitys-
työtä. Halusin, että tulevan työni kautta 
voisin toimia ahtisaarimaisesti, mutta 
yhtä hyvin halusin myös keskittyä 
ammattimaisemmin nykytanssiin. Pää-
dyin lopulta opiskelemaan ammattikor-
keakoulussa toimintaterapeutiksi.

Tienviittoja

Miksi juuri toimintaterapeutiksi, tätä  
kysymystä Anna-Elina pohtii näin.

– Vaikea valita kun oli niin monia aloja, 
joita olisin halunnut opiskella. Kaikkea 
ei voi valita, mutta jotakin täytyy. Perus-

merkityksellinen arki on, vaan merki-
tyksellisyys kumpuaa ihmisestä itses-
tään. Toimintaa tarkastellaan suhteessa 
sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen 
ympäristöön. Toimintaterapia on osa 
lääkinnällistä kuntoutusta.

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan 
asiantuntija, joka tukee asiakastaan 
merkitykselliseen ja toimivaan arkeen 
– arkeen, joka on aina enemmän kuin 
pelkkää pärjäämistä.

Toimintaterapeutin työnä on auttaa nii-
tä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka koke-
vat toimintakyvystään tai ympäristöstä 
johtuvia rajoituksia ja osattomuutta 
arjessaan. Työtä on myös yhä enemmän 
ennaltaehkäisevissä palveluissa ja tehtä-
vissä, joissa kehitetään yhteiskunnan ja 
organisaatioiden palveluja toimintaky-
kyä ja osallisuutta tukeviksi.

Kohtaamista ja kehittämistä

Haastatteluhetken olen järjestänyt 
Oodiin. Löydämme istumapaikan kes-

keltä salia, ihmisiä kuljeksii jatkuvana 
virtana ohitsemme. Ihmisvirta ei tunnu 
häiritsevän haastateltavani keskitty-
mistä haastatteluun, vastapäätäni istuu 
äärimmäisen läsnä oleva nuori nainen. 
Hän tuntuu olevan todella innostunut 
ja kiinnostunut nuorten syöpään sairas-
tuneiden aikuisten kuntoutuksesta  
ja työn kehittämisestä. 

– Olen aidosti kiinnostunut ihmisistä, 
kohtaamisen taito on vahvuuteni, tote-
aa Anna-Elina. Olen utelias, mieluum-
min lähdenlöytämään vaihtoehtoja, 
miten ratkaista pulma kuin että nostai-
sin pulman edessä käteni pystyyn. Aina 
löytyy jokin ratkaisu.

Kohtaamisen ja ratkaisusuuntautunei-
suuden taitoa hän tarvitsee varsinkin 
HUS:ssa, sillä toiminta siellä on vielä 
kovin uutta. Pilottiprojekti toiminta- 
terapeutin vastaanotosta 18–35-vuo-
tiaille syöpään sairastuneille nuorille 
aikuisille käynnistyi HUS Syöpäkes- 
kuksessa puolitoista vuotta sitten.

Pilottiprojekti käsittää vastaanottotoi-
mintaa ja toiminnan kehittämistä. Vas-
taanotolle nuori voi hakeutua omasta 
aloitteestaan tai klinikan ammatti-
henkilön ohjaamana. Se on nuorelle 
maksutonta ja sen tavoite on ylläpitää 
syöpään sairastuneen mahdollisimman 
hyvää toimintakykyä, itsenäisyyttä 
omaan arkitoimintaan ja elämän valin-
toihin.

– Laajan alkuhaastattelun avulla haen 
kokonaiskäsityksen vastaanotolleni 
tulleesta nuoresta.Siitä, minkä elämän 
diagnoosi keskeytti ja millainen hänen 
arjen selviytymisensä tällä hetkellä on. 
Jollekin nuorelle riittää yksi vastaan-
ottokerta, toinen tarvitsee enemmän 
tukea ja kertoja voi olla viisikin. Tapaa-
misessa kerron nuorelle järjestöjen ver-
taisryhmistä ja muista aktiviteeteista tai 
yhteiskunnan tarjoamista palveluista. 
Voin myös ohjata erilaisia harjoitteita 
ja antaa kotitehtäviä, joiden tekemistä 
nuori jatkaa kotonaan. 

  Jokainen meistä 
on erityinen, jokai-
sessa on se ”jokin”, 

mikä häntä liikuttaa

Mieliharkka
  
Esimerkki kotiharjoitteesta on vaikkapa tämä helppo hengitysharjoitus:

1.  Vie huomiosi hengitykseen. Hengitä syvään sisään ja ulos. Anna itsellesi lupa käyttää tämä aika rentoutumiseen ja 
rauhoittumiseen. Jos mahdollista, sulje silmäsi.

2.  Kiinnitä huomio hengityksen liikkeeseen ja kehosi aistimuksiin. Onko hengityksesi nopeampi tai hitaampi, pinnal-
lisempi tai syvempi? Voitko huomata asentosi vaikuttavan hengitykseesi? Anna hengityksen virrata vapaasti, juuri 
sellaisena kuin se on tällä hetkellä. Tuo huomiosi takaisin hengitykseen, jos huomaat tarkkaavaisuutesi siirtyneen 
muualle.

3.  Tule tietoiseksi ajatuksistasi ja tunteistasi tässä hetkessä. Havainnoi niitä ilman, että arvostelet tai pyrit muuttamaan 
niitä. Voit antaa niidenkin olla hetken aikaa juuri niin kuin ne ovat, suhtautuen niihin lempeän hyväksyvästi.

4.  Palaa vielä hetkeksi takaisin hengityksen tarkkailuun. Hengitä rauhallisesti syvään sisään ja ulos. Kuuntele kehoasi ja 
mieltäsi.

5.  Kun koet olevasi valmis päättämään harjoituksen, avaa silmäsi. Voit pyrkiä säilyttämään tämän harjoituksen  
tuoman levollisen olon ja tarkkaavaisuuden. 

koulun jälkeen valitsin lukion tavoit-
teena pyrkiä yliopistoon.

Ammattikorkeakoulu tai sosiaali- ja 
terveydenhoitoala ei missään vaiheessa 
käynyt edes mielessäni. En kuitenkaan 
mennyt yliopistoon vaan päädyin 
ammattikorkean toimintaterapiaopin-
toihin! Nyt jälkeen päin voin löytää 
muutamia tienviittoja, jotka ohjasivat 
tälle uralle hakeutumiseen.

– Oma isoäitini sairastui syöpään, 
sairaus eteni nopeasti eikä ollut paran-
nettavissa. Osallistuin hänen saattohoi-
toonsa ja olin läsnä kuoleman hetkellä. 
Kuolema oli kaunis, rauhallinen ja 
ei mitenkään pelottava tapahtuma. 
Uskon, että isoäidin saattohoito ja 
kuolema ovat osittain ohjanneet minua 
nykyiseen työhöni. Työni on elämään 
ja kuntoutumiseen ohjaamista, mutta 
kuntoutuspolku voi päättyä kuole-
maankin. Isoäidin kuolema antoi hyvän 
opin kuolemaan suhtautumisessa.

– Myös omakohtainen kokemus, va-
kava sairastuminen parikymppisenä, 
on vaikuttanut ammatinvalintaan. 
Kuntoutuminen sairaudesta viivästytti 
yliopistoon pyrkimistä ja laittoi poh-
timaan omaa tulevaisuutta uudelleen. 
Sattumalta näin esitteen toimintate-
rapiaopinnoista ja innostuin välittö-
mästi. Hain opiskelemaan, pääsin ja 
valmistuin toimintaterapeutiksi viisi 
vuotta sitten.

Toimintaterapeuttiliiton mukaan 
toimintaterapian teoriataustan perus-
teet ovat pääosin toiminnan-tieteessä 
(occupational science), jossa tutkitaan 
yksilön, toiminnan ja ympäristön suh-
teita ja yksilön toiminnan mahdollis-
tavia tekijöitä. Toimintaterapiaa eivät 
ohjaa yhteiskunnan normit siitä, mitä 
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  Mieltään voi 
treenata kuin 

kroppansa lihaksia

Puolet työajasta Anna-Elina Rahikainen 
on Sylva ry:n palveluksessa. Syöpää sai-
rastavien lasten ja nuorten sekä heidän 
läheistensä valtakunnallinen yhdistys 
Sylva ry poikkeaa rahoituksellaan muis-
ta vammais- ja potilasjärjestöistä, sillä 
pääosa sen toiminnasta rahoitetaan yk-
sityisten ihmisten ja yritysten lahjoituk-
silla, vain muutama prosentti toiminta-
budjetista tulee STEA:lta tai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.

Sylvassa Anna-Elina Rahikainen on jo 
ennättänyt suunnitella ja käynnistää 
monia toimintoja, kuten Fuck Cancer-tie-
toisuuskampanjan, nuorille tarkoitetut 
VOIMA-viikonloput, vapaamuotoiset 
tapaamiset Fuck Cancer -kahveilla, Fuck 
Cancer -jooga ja -Run -tapahtumat, FC 
Luova sekä Löydä oma tarinasi -ryhmät 
yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa.

Vuonna 2016 lanseerattu Fuck Cancer, 
jonka äiti siis Anna-Elina on, on valta-
kunnallinen yhteisö ja kampanja. Sen 
myötä on Sylva ry:lle tullut edunval-
vonnallisia tavoitteita nuorten aikuisten 
syöpään sairastuneiden aseman paran-
tamiseksi. Esimerkiksi Fuck Cancer Run 
-hyväntekeväisyysjuoksu 2019 keräsi 
yhteensä 700 osallistujaa.

FC LUOVA -ryhmään Anna-Elina on 
koonnut luottamus- ja vaikuttamistoi-
minnasta kiinnostuneita nuoria aikuisia, 
yhdessä ryhmä suunnittelee ja kehittää 
nuorten aikuisten toimintaa. VOIMA- 
viikonloput ovat osallistujille maksutto-
mia, kerrallaan mukaan mahtuu 8 nuor-
ta aikuista.

Mieltäänkin voi treenata

Kysymys ”milloin ja miten hän kokee 
työssään onnistuneensa” tuntuu An-
na-Elinasta ensin hankalalta, sillä hän 
sanoo määrittävänsä työtään enemmän 
merkityksellisyyden kuin onnistumisen 
kautta. 

– Paras onnistumisen mittari on myön-
teinen muutos nuoressa. Kun sairaalassa 
kohtaamani aluksi pelokas nuori us-
kaltaa tulla mukaan vertaistukiryhmä-
toimintaan tai hakea opiskelemaan tai 
etsiä työtä. Kun hän löytää jälleen luot-
tamusta itseensä ja elämään. Kun huo-
maan, että nuori oivaltaa, että syövästä 
huolimatta voi jatkaa hyvää elämää. 
Tai kun nuori itse kertoo, että on tehnyt 
vinkkaamiani rentoutusharjoituksia ja 
sen jälkeen nukkunut uniongelmista 
huolimatta aiempaa paremmin.

– Onnistunut koen olevani silloin, kun 
tunnen, että olen täysin läsnä hänelle, 
jonka kanssa juuri parhaillaan olen ja 
hän aistii sen. Jokainen meistä on erityi-
nen, jokaisessa on se ”jokin”, mikä hän-
tä liikuttaa. Kun olen vuorovaikutukses-
sa läsnä toiselle, se ”jokin” saa tilaa ja 
tulee hänelle itselleenkin näkyvämmäksi. 
Arjessa toteutuvan kuntoutumispolun 
rakentumisessa tällä ”jokin” on varsin 
iso osuus.
 
– Koen, että kaikki epäonnistumiset 
ovat onnistumisia, jos niistä pystyy  
oppimaan jotain. Jos ei, vasta silloin 
epäonnistuminen voi olla epäonnistu-
mista. Onnistumista on myös myöntei-
sen puolien löytyminen negatiivisesta, 
vaikka sitten ihan pienenkin. VOI-
MA-viikonlopuissa olen ohjannut  
harjoituksen, joka vie keskustelun sai-
rauden tuomiin myönteisiin puoliin.  
Kysymys voi aluksi hämmästyttää nuo-
ria, mutta hyvin pian myönteistä löytyy.

Niitä ovat esimerkiksi: rohkeus olla oma 
itsensä, avoimuus omaa itseään ja omia 
tarpeitaan kohtaan, kyky sanoa ”ei”, 
kyky tehdä juuri nyt eikä siirtää myö-
hemmäksi, uudet elämän arvot. Myös 
se, että mieltään voi treenata kuin krop-
pansa lihaksia!

Toivon, että voisin vaikuttaa nuoren 
aikuisen syöpäsairaan hoidon ja kuntou-
tumisen tuen rakenteisiin. Että riittävä ja 
oikea-aikainen tuki, palvelut ja nuorten 
omaehtoinen toiminta olisivat tavoitet-
tavissa tasaisesti koko maassa.

Koska etäisyydet hoitopaikkoihin ja 
palveluiden piiriin voivat olla eri puolil-
la Suomea hyvin pitkät, on kehitettävä 
myös digitaalisia palveluja sekä tavoitel-
tava nykyistä parempaa palveluintegraa-
tiota – pois organisaatiolähtöisyydestä 
kohti henkilölähtöisyyttä. Toivon että 
pysyn läsnä olevana ja tutkivana. Toi-
von, että kykenen virittäytymään jokai-
seen tilanteeseen kuin se olisi uusi ja
ainutkertainen. Että minulle ei tulisi 
tunnetta, että tiedän jo kaiken, että en 
kyynistyisi.

Anna-Elina kertoo, että hän ei yleensä 
jää mielessään pyörittelemään vaikeita 
tapauksia.

Oman jaksamisen kannalta tärkeää on 
työnohjaus. 

– Keskustelen asioita myös itseni kanssa, 
ehkä minulla on riittävästi autoreflektio-
taitoa. Pään nollaamiseen hyviä keinoja 
ovat musiikin kuuntelu ja jooga, pitkät 
kävelyt mahdollisimman rauhallisessa 
luonnonympäristössä tai lenkki maan-
tiefillarilla. Joinain päivinä parasta te-
rapiaa on päästä potkimaan ja nyrkkei-
lemään mielikuvitusvastustajan kanssa 
Body Combatissa. Se on hyvä irtiotto ar-
jesta ja parhaimmillaan eri taistelulajeja 
yhdistelevän treenin aikana unohtaa te-
hokkaasti muut mielessä pyörivät asiat. 
Tarvitsen palautuakseni myös aikaa olla 
täysin itsekseni.

Jos aikaa ei ole paljon, saatan tehdä 
muutaman minuutin hengitysharjoituk-
sen. Olen huomannut, että hengitykseen 
keskittyminen on äärimmäisen hyvä 
apuri hellittämään ja päästämään irti. 
Hengitykseen keskittymistä on myös 
helppo hyödyntää lähes millaisessa tilan-
teessa tai paikassa tahansa.

Anna-Elina Rahikainen ei tällä hetkellä 
ole ammatiltaan taitelija ei tutkija eikä 
diplomaatti.

Nyt kun puran nauhoitusta, huomaan 
ajattelevani, että hänen nykyisessä 
työssään on kuitenkin kaikkia näitä ele-
menttejä. Syöpään sairastuneiden kun-
toutuksen asiantuntijan työhön näyttää 
sisältyvän kaikkea sitä, mitä Anna-Elina 
halusi: luovaa ja taiteellista, tutkimista, 
vuorovaikutuksessa olemista, ihmisten 
merkityksellisen toiminnan ja hyvinvoin-
nin edistämistä, ja rakenteisiin
vaikuttamista.  

Kirjoittaja
Seija Mauro

  Aina löytyy 
jokin ratkaisu

Lähteet:
Anna-Elina Rahikaisen haastattelu 
29.5.2019
www.sylva.fi
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Maailmankuvien 
törmätessä  

– dissosioitumisen jalo taito
Janne Turunen pyrkii pidentämään tärkeää neljäsosasekuntia. 
Miksi ja miten? Koska tulkinta, jossa annamme tapahtumalla ja 

tilanteelle merkityksen, tehdään vain neljäsosasekunnin aikana. 
Siihen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Lue, miten se on 

 dissosioitumisen avulla mahdollista! 
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NLP:n yksi perusoletus on: viestin mer-
kitys on sen herättämässä reaktiossa. 
Reaktio ei kuitenkaan tule suoraan 
viestistä, reaktiota ei tule suoraan är-
sykkeestä. En masennu, kun sataa, 
enkä suutu työkaverin kommentista. 
Itseasiassa näin ei käy koskaan. Ärsyk-
keen ja reaktion välissä on aina tulkinta. 
Kognitiivisessa psykoterapiassa puhu-
taan tunneprosessin ABC-mallista, jonka 
kehitti Albert Ellis. ”Siinä ympäristöstä 
tulee jokin aktivoiva ärsyke (activating 
event), joka tulkitaan jonkin alitajuisen 
uskomuksen (belief) valossa merkitse-
mään jotakin, johtaen emotionaaliseen 
seuraukseen (consequence) [Reivich & 
Shatte]. 

Itävaltalainen logoterapian kehittäjä, 
neurologi Viktor E. Frankl puolestaan 
muotoili saman asian tahollaan näin: 
”Ärsykkeen ja reaktion välissä on tyhjä 
tila. Tuossa tyhjässä tilassa meillä on 
voima valita reaktiomme. Reaktioissam-
me on kasvumme ja vapautemme.”

Tulkinnassa annamme tilanteelle tai 
tapahtumalle merkityksen. Mihin se 
minussa osuu? Miten suhtaudun, minkä-
laisia uskomuksia minulla on? Tulkinta 
tehdään salamannopeasti. Mindfulnes-
sissa puhutaan ns. ”¼ sekunnin tahdon 
kodista”. Se on alle silmänräpäyksen 
kestävä hetki, jonka aikana tulkinta 
tehdään ja vasta sitten seuraa oma reak-
tiomme. 

Mitä eri keinoja NLP:ssä on pidentää 
tuota neljäsosasekuntia? Entä mitä kaik-
kia keinoja on olemassa niin NLP:ssä 
kuin mindfulnessissa? Tämä on kieh-
tonut minua siitä saakka, kun ollessani 

COACH-tila tuo myös sopivaa 
etäisyyttä itsen ja toisten välille. 
COACH-tilaan pääsee harjoituksessa, 
jossa hengitän rauhallisesti ja menen 
hetken päästä hengityksen perään 
kohtaan, jossa ensin olen keskellä 
itseäni. Olen auki tai aukenemassa 
vastaanottamaan rakkautta, lempeyttä, 
hyväksyntää, sallimista. Näen, kuulen 
ja tunnen selkeästi. Olen yhteydessä 
itseeni, omiin tunteisiini ja voimavaroi-
hini, sillä minussa on kaikki. Samoin 
olen yhteydessä toisiin, heidän tuntei-
siinsa ja voimavaroihinsa. Samoin voin 
olla yhteydessä tilaan edessä, takana, 
vasemmalla, oikealla, ylä- ja alapuo-
lellani ja tiloihin näiden tilojen takana. 
Kannattelen omia tunteitani ja tois(t)en 
tunteita: kannattelen, hyväksyn, toivo-
tan tervetulleeksi. 

On hyvä aika ajoin muistuttaa itseään 
siitä, että ”Minä olen eri kuin minun 
ajatukseni. Näin oma itse etääntyy aja-
tuksesta. Samoin voi todeta itselleen: ” 
Minulla on sellainen ajatus, että…” 

Voin nimetä ajatuksiani ja niiden vä-
lähdyksiä tilanteessa ollessani ja ero-
tella: 
”Ajatus…..” 
”Tunne…..” 
”Tuntemus…..”
”Aistihavainto…..”

Ajatusten virran voin pysäyttää sano-
malla mielessäni jämäkästi: ”Seis!” 

Mielikuvia hyödynnetään NLP:n lisäksi 
myös monissa mindfulness-harjoituk-
sissa. Mielikuvilla voisi dissosioitua 
vaikkapa säätilan ja vuodenaikojen 
mukaisesti. Millainen on mielesi säätila 

Ärsyke

Reaktio

Toiminta

apukouluttajana Anu Vihosen präk-
kärillä ja masterilla opin, että tutuista 
NLP-harjoituksista Voimavaraympyrä, 
Kolme näkökulmaa ja Disney-malli ovat 
harjoituksia, joiden avulla voi dissosioi-
tua. En ollut tullut ajatelleeksi, mutta 
tottahan se on! Siitä alkoi tutkimus-
matkani dissosioiviin NLP- ja Mindful-
ness-menetelmiin ja -harjoituksiin. 

Olen koonnut käymieni huikeiden 
koulutusten ja niissä tekemieni harjoi-
tusten sekä lukemani ja kirjoittamani 
materiaalin pohjalta erilaisia tekniikoita, 
harjoituksia ja ajatuksia yhdeksi koko-
naisuudeksi. Niillä voi dissosioitua haas-
teellisista tilanteista ja saada väljyyttä 
tulkintaansa sekä kenties pidentää tul-
kintaan käytettävää aikaa ja tulla siitä 
tietoisemmaksi.

Omista rajoistaan on hyvä tulla tietoi-
seksi. Sopivat rajat suojaavat omaa itseä 
ja mahdollistavat joustavan vuorovaiku-
tuksen. Toimivat rajat tarjoavat mahdol-
lisuuden ottaa välimatkaa niin asioihin 
kuin toisiin ihmisiin. Voin erottaa toisen 
tarpeet ja tunteet omistani, mikä mah-
dollistaa dissosioituneen tilan. 

Vuorovaikutuksessa toisten kanssa on 
tärkeä tiedostaa dissosioinnin mahdol-
lisuudet. Kasvokkain, puhelimessa tai 

vaikkapa sähköpostiviestin myötä saat-
taa joutua milloin vain tiedostamaan 
omat rajansa ja loitontua esim. epä-
asiallisesta tai epäkohteliaasta vuorovai-
kutuksesta. NLP tarjoaa hyviä keinoja 
jo ihan perusoletuksesta lähtien. Voi 
ajatella, että toinen puhuu maailman-
kuvastaan. Se on hänelle 100 % totta 
ja oikein. Minun ei tarvitse ollenkaan 
mennä siihen mukaan, eikä edes hyväk-
syä sitä sisältönä ollenkaan, sen verran 
kuitenkin ymmärrän, että se on hänen 
juttunsa. Voin mielessäni todeta: ”Vai 
niin!” ”Ahaa!” ”Mielenkiintoista!” 
Toinen on omassa maailmankuvassaan 
ja minä omassani. Toisen tunteet eivät 
ole MINUN tunteitani. Se on hänen jut-
tunsa. Itse olen tässä ja nyt, täysin läsnä 
ja voin vaikkapa hengittää muutaman 
hengityksen verran, jolloin samalla saan 
lisää ajattelu- ja toimintatilaa seuraa-
vaan siirtoon. Olen keskellä itseäni ja 
minulla on yhteys omiin tunteisiin ja 
voimavaroihini, sillä minussa on kaikki. 
Kannattaa kiinnittää oma fokuksensa 
siihen, että itse voi hyvin. Kun itsellä 
on pitävät rajat ja voi ottaa välimatkaa 
asioihin ja ihmisiin, voi myös toimia ti-
lanteen mukaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tällöin voi myös parhaiten olla 
rakentavassa vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa, voi kuunnella heitä tarkemmin 
ja tarvittaessa tarjota apuaan.

juuri nyt? Aurinkoista, puolipilvistä, 
ajoittaista sadetta vai ohutta yläpilveä?

Ajatus voi olla syksyn lehti kieppumassa 
tuulen mukana ohitsesi. Sen voi kuvitel-
la olevan yksittäinen leijaileva lumihiu-
tale. Kesällä ajatus voi olla poutapilvi, 
joka hiljalleen liikkuu taivaalla, muuttaa 
muotoaan, ohenee jne. Ajatus voi myös 
olla keväinen soliseva puro, jossa vesi 
virtaa vieden ajatuksen mukanaan. 

Voit kuvitella myös olevasi huoneessa, 
jossa on pimeää. Mukanasi on tasku-
lamppu, jolla voit valaista tiettyä ajatus-
kohdetta ja voit vapaasti suunnata tas-
kulampulla huomion valokiilaa toisaalle. 
Entä jos haluat sytyttää kattovalon?

Åsa Nilsonne kuvaa kirjassaan Kuka 
ohjaa elämääsi viehättävästi mieltä näyt-
tämönä ja itseä teatteriohjaajana. Ohjaaja 
päättää, kuka tai ketkä ovat näyttämöllä, 
kuka puhuu, mitä sanotaan, milloin on 
kunkin aika siirtyä näyttämöltä pois, kuka 
milloinkin on valokeilassa, mitä musiikkia 
soitetaan ja milloin esirippu laskeutuu jne. 
Näin voi käsitellä esim. erilaisia vuorovai-
kutustilanteita elämässään.

Samoin voi ajatella tilanteita tv-kanavi-
na tai radio-ohjelmina. Haluatko katsoa 
tuota kanavaa tai kuunnella tuota oh-
jelmaa? Jos et halua, voit aina vaihtaa 
toiselle mielikanavalle!

Ajatuksia voi kuvitella ajatusbusseina. 
Seisot bussipysäkillä. Ohitsesi kulkee 
ajatusbusseja ja kuten pysäkillä muuten-
kin busseja tulee ja menee. Sitten tulee 
sinun ajatusbussisi. Hyppäät kyytiin ja 
kuljet ajatuksesi kanssa sen ajan kuin 
bussimatka kestää ja astut pois halua-
mallasi pysäkillä bussista. Jos huomaat 
nousseesi väärään bussiin, voit aina hy-
pätä pois seuraavalla pysäkillä. (MF)

Tilannetta voi katsoa leikkimielisesti 
vaikka nousemalla tuolin päälle tai 
lattialla makoillen. Mielikuvissa voi kat-
soa ajatusta kärpäsenä katosta, lintuna 
ikkunan takaa sisälle päin tai vaikka 
avaruudesta käsin. Mielikuvissa kaikki 
on mahdollista, eikä taivaskaan ole aina 
rajana. 

Ihan konkreettisesti voi dissosioitua pu-
kemalla päälleen ”toisen ihon”. Tämä 
”Second skin”- harjoitus menee siten, 

  Reaktioissamme 
on kasvumme ja 

vapautemme 

Tiedätkö, mikä on 
¼ sekunnin tahdon 

koti? 

  Toimivat 
rajat tarjoavat 

mahdollisuuden 
ottaa välimatkaa niin 
asioihin kuin toisiin 

ihmisiin.
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että hierot käsiäsi yhteen hetken ja sitten 
alat sivellä käsillä kasvojasi, käsivarsia, 
rintakehää jne ja voit suorastan tuntea 
toisen ihokerroksen, suojan, panssarin 
tulevan päällesi! Itse olet suojassa iho-
kerrosten alla.
 
Aikajänteellä voi elävöittää lattialle men-
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
ollen itse nyt-hetkessä. Sitten voi tutkia, 
saako kiinni nyt-hetken reunoista. Jos saa, 
voi nyt-hetken siirtää irti aikajänteeltä si-
vulle kahden metrin päähän. Miltä tuntuu, 
kun nyt-hetki on hetken ajan erillään aika-
jänteeltä? Aikansa irrallaan pidettynä, voi 
nyt-hetken palauttaa takaisin paikalleen 
aikajänteelle. Konkreettisen siirron sijaan 
harjoituksen voi tehdä mielikuvina. 

Nukahtamisvaikeuksissa tai yöheräilys-
sä saattaa auttaa, kun katsot tähdeltä 
sinua itseäsi nukkumassa sängyssäsi. 
Sitten näet toisen tähden, jolta näet itsesi 
tähdellä katsomassa sinua itseäsi nuk-
kumassa sängyssäsi. Sitten näet uuden 
tähden, jolta näet itsesi tähdellä, jolta 
näet itsesi tähdellä katsomassa itseäsi 
nukkumassa sängyssäsi jne. Tämä mo-
ninkertainen dissosioituminen saattaa 
loitontaa jo sen verran etäälle, että ehkä 
pääsee takaisin Höyhensaarille! 

NLP:n Nopea fobian hoito -perusharjoi-
tuksen vaiheissa ollaan elokuvateatteris-
sa, jossa katsotaan omaa itseä valkokan-
kaalla, mennään projektorihuoneeseen 
katsomaan omaa itseään katsomassa 
valkokankaalle. Voit myös katsoa itseäsi 
TV:ssä. Värilähetys voi olla mustaval-
koinen ja päinvastoin. Huvittavia muu-
toksia voi tehdä auditiivisesti. Hankalan 
vastapuolen äänen voi muuttaa vaikka 
Mikki Hiiri -ääneksi tai mielikuvituskie-
leksi, liioitellun hitaaksi jne.

Kauan sitten oppimassani laukkuharjoi-
tuksessa kuvitellaan ensin mielikuvana 
kaappi. Avataan sen ovi ja otetaan hyl-
lyltä negatiivisen tunnetilan edustama 
symboli ja pakataan se kuviteltuun lauk-
kuun. Sitten otetaan kaapista lisää ne-
gatiivisia symboleita ja pakataan nekin 
laukkuun yksi kerrallaan. Kun laukku 
on pakattu, se laitetaan kiinni ja viedään 
rannalla odottavaan veneeseen. Vene 
lähtee laukku kyydissään lipumaan vir-
taa kauemmaksi ja kauemmaksi, kunnes 

se on loitontunut pois näkyvistä. Veneen 
sijasta laukun voi halutessaan piilottaa 
vaikka metsikköön. 

Tilanteisiin kannattaa monesti mennä 
tyhjällä päällä, ilman mitään ennak-
ko-oletuksia. Intuitiivinen puoli nousee 
enemmän pinnalle antamaan ehkä yl-
lättäviäkin ideoita. Miten sitten tyhjän 
pään -tilan saa aikaan hektisessä arjes-
sa? Siinäpä se onkin. Ensin on tärkeää 
rauhoittua. Voi keskittyä hengitykseen ja 
tuntea ilmavirran kulkeutuminen nenän 
kautta sisään vatsaan ja keuhkoihin asti. 
Uloshengittäessä ilma kulkeutuu suun 
kautta ulos piiiitkääään samalla kun 
tuntee vatsan pienevän. Hengitykseen 
voi keskittyä esim. 5/8 -menetelmällä, 
jolloin voit laskea sisäänhengittäessäsi 
viiteen ja uloshengittäessäsi kahdeksaan. 
Kolme rauhallista, tietoista hengitystä 
saa jo aikaan rennomman olon. 

Sen jälkeen voi jatkaa aistijärjestelmä 
kerrallaan tyhjän pään löytämistä. Voi 
olla hetken aikaa pelkkänä silmänä. Kun 
katse on aloittanut jostain kiintopis-
teestä voi alkaa laajentaa näkökenttää 
ääreisnäköön asti ja vaikka siitäkin 
laajemmalle. Näin voi tehdä muutaman 
kerran ja alkaa havaita, miten tietoi-
sen mielen hektinen rytmi rauhoittuu 
ja kehokin rentoutuu. Seuraavaksi voi 
olla pelkkänä korvana: ääniä tulee ja 
menee äänen virrassa. Niitä ei nimetä, 
annetaan niiden vain tulla, olla ja mennä 
menojaan. Sitten voi olla hetken pelkkä-
nä tuntoaistina ja kokea, miltä kehossa 
tuntuu, miltä sen ulkopuolella: ilman 
lämpötila jne. Lopuksi voi olla samaan 
aikaan pelkkänä silmänä…ja pelkkänä 
korvana…ja pelkkänä tuntoaistina. Aika 
voi olla hyvinkin lyhyt, mutta se luo it-
selle hyvän olon, rentoutumisen tunteen 
ja etäännyttää tehokkaasti arjen sälästä. 

Kahden erilaisen ajattelutavan kuvailussa 
tehdään erottelu arvostelevan ja kuvai-
levan ajattelun välillä. Siinä missä arvos-
televa ajattelu on tunteita voimistavaa, 
näkökulmaa kapeuttavaa ja subjektiivista 

(hyvä/huono, oikein/väärin, onnistunut/
epäonnistunut), on kuvaileva luonteel-
taan toisenlaista. Kuvailevassa ajattelussa 
on enemmän läsnä itsessään, se on ob-
jektiivista, näkökulma laajempi ja kon-
fliktialttius vähenee. Kuvailevaa ajattelua 
voisi olla esim. Huomaan, että…Minä 
koen/näen/kuulen/tunnen että...

Edellä esitettyyn kuvailuun pureutuu sa-
natasolla totuuspuite-maailmakuvapuite 
-malli, jossa asiaa, lausetta, ajatusta jne. 
voi kierrättää viiden eri puitteen kautta.                        
Ensimmäisessä puitteessa olla-verbin si-
jaan voikin käyttää VAK-verbejä. Esim. 
totuuspuitteessa sanotun lauseen ”Tämä 
on huono ratkaisu” sijasta voikin tode-
ta: ”Tämä ratkaisu näyttää/kuulostaa/
tuntuu huonolta” tai: ”Tämä ratkaisu 
vaikuttaa minusta huonolta.”  

Toisessa puitteessa sanan voi laittaa lai-
nausmerkkeihin: ”ratkaisu”, ”huono”, 
jolloin sanojen takana oleva asia etään-
tyy ja voi saada uusia, jopa koomisia 
näkökulmia.

Kolmannessa puitteessa päivitetään 
asian ajankohta ”nyt, juuri nyt, tänään, 
tällä hetkellä, toisinaan, joskus, välil-
lä…” esimerkiksi ”Tällä hetkellä ratkai-
su vaikuttaa huonolta.” Juuri nyt tämä 
ratkaisu tuntuu huonolta.”

Olla-verbi ja totuuspuite yleensäkin 
jähmettää asian yhden ominaisuuden 
varaan. Puitteessa 4 lisätäänkin ominai-
suuksia, avataan jähmettynyttä asiaa ja 
käytetään pikkusanoja, kuten: jne, mm., 
esim., myös, -kin. Esimerkkilauseemme 
voisi kuulostaa vaikkapa tällaiselta: ”Tä-
mä ratkaisu on mm. huono. Tämä rat-
kaisu on huono jne.” Pysähtynyt lause ja 
ajatusmalli lähtee liikkeelle, siihen tulee 
uusia sävyjä ja sitä voi tarkastella objek-
tiivisemmin.

Viidennessä puitteessa huomioidaan 
asioiden kokemisen yksilöllisyys ja eri-
laisuus rikastamalla lauserakenteella: 
”joku-joku”, ”yksi, toinen, kolmas”, 
”jotkut-jotkut”. Esimerkkilauseemme 
kuulostaisi mm. tältä: ”Jonkun mielestä 
ratkaisu on huono, toisen mielestä mie-
lenkiintoinen ja joku kolmas voi kokea 
ratkaisun nerokkaana.” ”Asian voi  
ajatella niin, noin ja näinkin.” 

Lähteet: 
mukaellen Toivonen & Koivisto.  
Minätyö.
Toivonen & Asikainen Usko tai älä. 
Reivich & Shatte 2002.The resilience 
factor. New York. Broadway Books
Arja Siegfrieds: Mindfulness koulussa 
-koulutusmateriaali 2013
Nilsonne, Åsa. Kuka ohjaa elämääsi.
Omat muistiinpanot Veli-Matti  
Toivosen NLP Trainer- ja 
NLP-coachaus-koulutuksista 2011–2012 
ja 2014–2015
Omat muistiinpanot Anu Vihosen  
NLP Practitioner ja Master Practitioner 
-koulutuksista 2012–13
NLP Trainer, NLP Master Coach Janne 
Turunen, Open Mind JT koulutus. 2016.

  Toisen tunteet 
eivät ole MINUN 

tunteitani.

oma mieli | janne turunen

JANNE TURUNEN

Janne Turunen on NLP Trainer, 
NLP Master Coach ja Seinäjoen 
NLP-iltojen koordinaattori. NLP:tä 
Kokkolassa, Kälviällä ja Perhossa 
kouluttavalle luokanopettajalle 
NLP tarjoaa jatkuvia oivalluksia, 
uteliaisuutta ja ihmettelyä. ”NLP  
on minulle elämänasenne ja  
elämäntapa”. 
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Mielen hygienia  
– tuottamattomasta hörhöilystä osaksi jokapäiväistä arkea

Jenika Silosuo halusi olla hyväksytty ja arvostettu; niin kuin me kaikki. ”Vähintään 
täytyy olla kunnollinen ammatti, jossa menestyy” – meille monelle tuttu uskomus 
ohjasi hänet taloushallinnon alalle, haaveilemaan hyvästä urasta sekä vakaasta 

toimeentulosta. 25-vuotiaana hän löysi itsensä uupuneena ja miltei valmiina 
kauppatieteiden maisterina. Ja aivan väärältä alalta. Mitä sitten tapahtui? 

Tehokkuudessa ja tuloksellisuudessa on 
jo pidempään harpattu pitkin askelin 
eteenpäin niin lujaa, että mielen hy-
vinvointi on jäänyt etenemään vauvan 
askelin. Jatkuva suorituspaine, kiire ja 
ärsyketulva muodostavat liian raskaan 
esteradan mielelle, joka ei ole vielä edes 
alkanut treenaamaan kävelyä.

Kilpailuhenkisyys ja tulosten tavoittelu 
ovat meille tuttuja tapoja voittaa kiitos-
ta ja kunniaa. Hyväksynnän ja arvostuk-
sen hakeminen hyvän ammatin kautta 
aiheutti sen, että ajauduin taloushallin-
non alalle. Ajattelin, että rakkaimpia 
mielenkiinnon kohteitani voisin sitten 
toteuttaa vapaa-ajallani. Noin 25-vuo-
tiaana löysin itseni uupuneena ja miltei 
valmiina kauppatieteiden maisterina 
aivan väärältä alalta. Intohimoni mm. 
psykologiaa, hypnoosia ja itsetutkiske-
lua kohtaan olin haudannut syvälle työ-
kuorman alle.

Tähän mieleni soppaan oli myös vahvas-
ti iskostettu, että täytyy pärjätä yksin. 
Omista ongelmista ei ole soveliasta pu-
hua, se on valittamista. Työstressin kou-
rissa vapaa-aikani kuluikin jaksamiseni 
kanssa painimiseen. Selitin asian itselleni 
silloin niin, että nyt kun jaksan vielä 
muutaman vuoden niin helpottaa. Tämä 
oli asenteeni siltikin, vaikka en kokenut 
työtäni merkitykselliseksi, vaan ennem-
minkin jouduin työssä joustamaan omis-
ta periaatteistani. Podin myös syyllisyyt-
tä negatiivisista tunteistani, sillä olihan 
minulla vaikuttava CV ja asiat hienosti, 
paperilla. Koin pitkän aikaa vahvaa 
ahdistusta ja lopulta myös burnoutin. 
Vihdoin ja viimein tilanne pakotti minut 
kyseenalaistamaan mieleeni ohjelmoituja 
uskomuksia ja niiden pohjalta tekemiäni 
valintoja. Tajusin tavoitelleeni arvoja ja 
ominaisuuksia, jotka eivät olleet todel-
lista minua.  

Vasta vähän aikaa sitten tulin taas muis-
taneeksi erään luennon, jonka kuulin 
ensimmäisen kerran ollessani vielä ta-

lousalalla. Siinä psykologi Guy Winch 
kertoo mielen hygieniasta. Lapselle 
opetetaan kehonhuoltoa jo vauvasta 
lähtien. Jo alle kouluikäinen tietää, mitä 
haaverin sattuessa vuotavalle haavalle 
kuuluu tehdä ja miksi hampaiden pesu 
on ehdottoman tärkeää. Sen sijaan men-
taalihygienia on vanhemmillekin vieras 
asia. Pahimmassa tapauksessa mentaa-
lihaavan annetaan tulehtua ja aiheuttaa 
merkittävää vahinkoa edes ajattelemat-
ta, että asialle olisi tehtävä jotain. Tämä 
ei tulisi mieleenkään polvessa märkivän 
ruhjeen kanssa.

Vaikka esimerkki onkin ehkä hiukan 
liioiteltu, sen viesti kosketti jo silloin 
jotain syvällä minussa. Mentaalisen 
hyvinvoinnin tietotaito on selvästi vielä 
lapsen kengissä verrattuna siihen, miten 
arkista kehostamme huolehtiminen on. 
Kyse ei ole niinkään tieteellisen aineiston 
puutteesta, sillä todistetusti toimivia ja 
tehokkaita keinoja mielen hyvinvoinnin 
tukemiseksi on olemassa. Itse ainakin 
ajattelen haasteen piilevän asenteiden ja 
uskomusten juurtumisessa ja leviämises-
sä sosiaalisessa ympäristössä tutkitusta 
tiedosta huolimatta.

Muiden päämäärien tavoittelun men-
tyä jo pitkään psyykkisen hyvinvoin-
nin edelle maksamme siitä nyt kovaa 
hintaa. Työntekijöitä ajetaan edelleen 
uupumuksen partaalle. Stressiperäisen 
sairasloman tarve aiheuttaa edelleen jo-
pa häpeää. Jotkut päätyvät jopa työky-
vyttömiksi, vaikka varhaiskasvatuksesta 
alkavalla ennaltaehkäisyllä ja aikaisella 
puuttumisella voitaisiin ehkä jopa ko-
konaan välttää vakavat mielen vammat. 
Moni ajaa itseänsä psykiatrin vastaan-
otolle vähättelevällä sisäisellä puheella ja 
itsemyötätunnon puutteella. 

Vihdoinkin on havahduttu fyysinen 
suoriutumisen ja tehokkuuden olevan 
sidoksissa mielen hyvinvointiin. Kehon-
huolto on jo vakiinnuttanut ansaitun 
paikkansa suomalaisessa arjessa ja 

mielen tietotaito on nyt alkanut seurata 
haparoivin askelin perässä. Mielen har-
joittaminen ei ole enää vain tuottama-
tonta ja hyödytöntä hörhöilyä, vaan se 
aletaan pikku hiljaa nähdä olennaisena 
osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
jaksamista. Luottamukseni tähän kehi-
tyssuuntaan on itseasiassa niin kova, et-
tä perustin elokuussa mielen kuntosalin 
mentaalitaitojen kehittämistä varten.
Odotan jo innolla sitä tulevaisuutta, 
jossa mielen hyvinvointi nähdään yhtä 
itsestään selvänä osana arkea kuin fyy-
sinen kunto ja jatkuva tekeminen. Jo-
kainen meistä voi omalla toiminnallaan 
vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin ja asenne-
kulttuuriin. Haastetaan itsemme lisää-
mään tietoa, avoimuutta ja kokonaisval-
taista hyvinvointia ympärillämme. 

  Omista ongelmista 
ei ole soveliasta 

puhua, se on 
valittamista.

  Vihdoin ja viimein tilanne pakotti minut kyseenalaistamaan mieleeni 
ohjelmoituja uskomuksia ja niiden pohjalta tekemiäni valintoja.

oma mieli | jenika silosuo

JENIKA SILOSUO

Jenika Silosuo on tuore tampere-
lainen yrittäjä, mentaalivalmentaja, 
hypnoosi- ja rentoutusohjaaja ja 
NLP Practitioner. Mielen Telakka 
MIETEn yritysidea syntyi into- 
himosta lisätä mielen hyvinvoinnin 
tietotaitoa ja toimia avoimuuden 
viestin viejänä. MIETE:llä Jenika  
tekee itselleen merkityksellistä  
työtä omia periaatteitaan ja vah- 
vuuksiaan kunnioittaen. Tutustu 
Jenikaan: mielentelakka.fi. 
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NLP Practitioner positiivisilla  
mausteilla 2019-2020 
Koulutuspäivät (16 + 1 pv), ryhmä 10 h 
2019: 25.-27.10. (pe-su), 23.-24.11. (la-su), 14.-15.12. (la-su) 
 
2020: 11.-12.1. (la-su), 8.-9.2. (la-su), 7.-8.3. (la-su), 27.-29.3. (pe-su)

Bonuksena Positiivisen psykologian päivä: la 25.1.2020 
Paikka: Mama Bear, Laukontori 6 B, 33200 Tampere 
Hinta: 1300 € + alv 24 %, varausmaksu 100 € laskutetaan  
ilmoittautumisen jälkeen. Maksun voi suorittaa kertamaksuna  
tai kolmessa erässä. 

NLP Master Practitioner  
ja hyvä elämä 2020 
Koulutuspäivät (16 + 1 pv), ryhmä 10 h 
2020: 17.-19.4. (pe-su), 9.-10.5. (la-su), 6.-7.6. (la-su), 27.-28.6.  
(la-su), 22.-23.8. (la-su), 12.-13.10. (la-su), 2.-4.10. (pe-su) 
 
Bonuksena Positiivisen psykologian päivä: la 13.6.2020 
Paikka: Mama Bear, Laukontori 6 B, 33200 Tampere 
Hinta: 1400 € + alv 24 %, varausmaksu 200 € laskutetaan  

Kouluttaja: Soili Hämäläinen, FM 
NLP Trainer, Positive Psychology Practitioner  
englanninopettaja (CertIBET) 
aikuiskouluttaja  
toimittaja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:  
NLP & English  https://soilihamalainen.wordpress.com 
soilinnlp@gmail.com 
facebook.com/NLP & English

NLP Practitioner ja Master Tampereella

MEDIAKORTTI 2020
ILMOITUSHINNAT JA AINEISTO-OHJEET 

1/1 sivu
koko: leveys 235 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 160 eur
hinta ei-jäsenille 290 eur

1/2 sivu (vaaka tai pysty)
koko/vaaka: leveys 235 mm x korkeus 140 mm
koko/pysty: leveys 100 mm x korkeus 285 mm
jäsenhinta 90 eur
hinta ei-jäsenille 180 eur

pikkuilmoitus (neljännessivu)
koko: leveys 100 mm x korkeus 120 mm
jäsenhinta 70 eur
hinta ei-jäsenille 140 eur

takakansi
koko: leveys 235 mm x korkeus 285 mm
jäsenhinta 220 eur
hinta ei-jäsenille 440 eur

Aineistomuoto: Hinnat edellyttävät painovalmista PDF-muotoista HighRes -aineis-
toa, leikkuuvara 3 mm. Resoluutio 300 dpi.
Aineistojen toimitus: mieli@nlpyhdistys.fi
Levikki: Osoitteellinen jakelu noin 1000 kpl Suomen NLP-yhdistyksen  
jäsenille. Vuoden 2019-2020 aikana lisäjakelu n. 1000 kpl NLP-koulutuksissa,  
tapahtumissa, messuilla ja NLP-illoissa.
Mahdolliset reklamaatiot: Reklamaatiot tehtävä Suomen NLP-yhdistykselle kirjallis-
esti 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä.
Vastuu ilmoitusten sisällöstä: Julkaisija ei ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista  
eduista. Julkaisija ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, 
mikäli ilmoitusta ei ole voitu julkaista tuotannollisen tai muun syyn vuoksi. Lehden 
vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

TEKNISET TIEDOT
Painosmäärä: noin 1100 kpl
Lehden koko: 235 mm x 285 mm
Painopaikka: Helsingin Painopalvelut Oy
Paperi: Kansi Galerie Volume 170 g. Sisus Galerie Volume 80 g

JULKAISU
MIELI ilmestyy neljä kertaa vuodessa - joko neljänä erillisenä numerona tai kahtena 
+ yhtenä muhkeana tuplanumerona. Mieli elää myös nlpyhdistys.fi -osoitteessa 
blogina, jonne, samoin kuin lehteen voi tarjota NLP-sisältöä ja NLP:tä rikastavaa 
sekä siihen liittyvää materiaalia julkaistavaksi. Hyvä blogin mitta on minimissään 
1500 merkkiä, lehtiartikkeli vähintään 3000 merkkiä. 

MIELEN vuoden 2020 julkaisuaikataulun ja teemat löydät osoitteesta nlpyhdistys.fi 
vuoden 2019 loppupuolella. 

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. 
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 

Anu ”Nunu” Laitiseen: p. 040 767 0637, 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 useimmissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa 
on no-show maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustan-
nukselta ja vapautat paikkasi halukkaalle.

UUTTA NLP-klubit! Lue lisää NLP-klubeista nlp-yhdistys.fi sivujen MIELI-blogista!

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin, 
maksuttomiin NLP-iltoihin! Paikallisia iltoja on 
runsaasti jälleen syksyllä 2019!

Ilmoittaudu 
iltoihin:

www.nlpyhdistys.fi / 

NLP-illat

Oletko kiinnostunut logollisesta rivi-ilmoituksesta tai 
teksti-ilmoituksesta kouluttajakoosteessa?

Kysy lisää: mieli@nlpyhdistys.fi tai 
Tarja Törmänen p. 040 544 5550
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TILAA VOIDA HYVIN! 
 Suomen NLP-yhdistyksen 

30-vuotisjuhlat  
Helsingissä 

PE-LA 9.-10.10.2020.  
Ilmoittautuminen  

käynnistyy tammikuussa 
2020!  

 
SUOMEN LUETUIN NLP-LEHTI. KATSO 

IL- MESTYSMISAIKATAULU JA 
IL- MOITUSHINNAT WWW.NLPY-

HDISTYS.FI
2015 maukkaat teemat: 

MIELI-lehteä luetaan mielellään. 


