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pääkirjoitus

Korona-aikana
energia on
kasautunut.

Energiaa
Uskon siihen, että energiaa on olemassa maailmassa rajallinen määrä. Se voi
muuttaa muotoaan ja siirtyä: rajallisuus
ei suinkaan tarkoita pysyvyyttä, vaikka
se tarkoittaakin tietynlaisia raameja
pystyvyydelle. Korona-aikana energia on
kasautunut. Osassa kohteita energiaa on
padoksi asti ja toisaalla ollaan ruovittu
kuivaa joen pohjaa.

mukset siitä, mitä sitten. Jokainen päivä
viruksen kanssa on uusi päivä. Epävarmuus vie ja pidättelee energiaa.

Siirtymisestä ja perumisesta on tullut
ihmisten arkea (vähän niin kuin, ikävä
kyllä tämän MIELI-lehdenkin arkea).
Resursseista ei voi tietää, koska milloin
tahansa joku voi olla karanteenissa tai
koronassa ja eristyksissä, rahoituksen
ehdot voivat muuttua tai yhtäkkiä kokonainen yhteistyöyritys puuttua. Kukaan
ei vielä tiedä viruksesta kaikkea ja ennen
kaikkea meiltä puuttuvat yhteiset koke-

Tämän lehden teemana on sydämen
viisaus ja merkityksellisyys. Ne ovat
molemmat teemoja, joita tarvitaan
korona-aikaan ja erityisesti siitä selviytymisen ja henkisen uudelleenrakentamisen mahdollistamiseen. Toivon, että
ihmiskunta ei unohda pandemia-aikana
oppimiaan asioita. Esimerkiksi tarvetta
olla lempeä ennen kaikkea ja ensin itselleen. Sen ymmärtämistä, että ihminen

Uutta normaalia odotetaan ja sen odotetaan olevan täällä käytännössä, kun
kansa on rokotettu. Kun saamme taas
kohdata toisiamme ja kokoontua ja kun
olemme turvassa. Riittääkö se?

on ihminen ja olemassa, ollessaan suhteessa muihin. Sitä, että on tärkeää ja
inhimillistä auttaa toista ja vastuullista
auttamista on huolehtia myös siitä, että
jokainen ymmärtää myös oman vastuunsa. Älä korjaa vain lopputulosta,
vaikuta siihen, että alussa on oikeaan
suuntaan opastava ajatus.
Sopivasti, tästä Mieli-lehdestä löydät
ajatuksia ja artikkeleita muun muassa
kaikesta yllämainitusta. Toivon, että
saat lehden sivuilta työkaluja siihen, että
voimme kaikki johtaa omaa ja muiden
energiaa hyvin. Inhimillisesti, merkityksellisesti, sydämen viisautta kuunnellen.
Tarja Törmänen
päätoimittaja, MIELI-lehti

PÄÄTOIMITTAJA VINKKAA MUIDEN PÄÄN HYVÄKSI MENOKSI:
Erinomainen lukuvinkki energiasta ja sen johtamisesta: Eveliina Salonen: JOHDA ENERGIAA
– Kohti uusiutuvaa organisaatiota. Basam
Books, 2020, 201 s.

Eettisestä ja yhteisön elinvoimaa lisäävästä suhteesta
muihin ihmisiin: Nompumelelo Mungi Ngomane:
Everyday Ubuntu – Living better together, The African
Way. Transworld Publishers Ltd, 2019, 240 s.
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Kokeellinen taide etsii uusia ilmaisumuotoja ja
elää vakiintuneiden taidemuotojen raja-alueilla.

Joskus suurin vaikutus ei
tulekaan tekemisestä, vaan
tärkeintä on lopettaa tavoitetta
estävien asioiden tekeminen.
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Voitko hetken
katsoa äitiäni?
”Empatiaobjektit sisältävät vihjeitä tilanteista, joissa toinen ihminen
tarvitsee juuri sinua. Ne ottavat kantaa luottamukseen perustuvan
yhteiskunnan puolesta.” Ammattilaisia-sarjaan on jälleen huikean
artikkelin kirjoittanut MIELI-lehden luottotoimittaja Seija Mauro.
Syyskuun alussa menin Klaukkalan kirjastoon
hakemaan varaamiani kirjoja. Porstuassa ennen
varsinaista kirjastoa silmäni nauliutuivat ”mummoon”! Tekstiilinukke Mummo on Jenni-Juulia
Wallinheimo-Heimosen tekstiilitaide-, performassija videoteos ”Voitko hetken katsoa äitiäni” ja se
on osa ”Aatesuuntavaisto – empatiaobjekteja
ja videoteoksia” -näyttelyä.
Halusin tietää enemmän tästä mummosta ja varasin
taitelijalta haastatteluajan. Haastattelun tein kirjaston tiloissa.
Aatesuuntavaisto – empatiaobjekteja ja videoteoksia
-näyttely oli Klaukkalan kirjaston pienessä, Galleria

Toivossa. 4.9.–23.10.2020. Tila sijaitsee sulassa
sovussa asiakaskäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden, kirjojen lainaus- ja palautusautomaattien,
kirjaston tuloväylän ja taaempana näkyvien kirjahyllyjen kanssa. Pieni tila täynnä toivoa. Näyttelyihin on vapaa pääsy aina, kun kirjasto on auki.

Taitelijan ura lapsuuden kodin perintöä
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen on tekstiili- ja
käsitetaitelija, puhuja ja vammaisaktivisti. Hän opiskeli vuodesta 1993 Hämeen ammattikorkeakoulun
Wetterhoffin kotiteollisuusopistossa ja jatkoi 1995
Taideteollisessa korkeakoulussa valmistuen taiteen
kandidaatiksi vuonna 2002.
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– Taiteilijuus on peräisin lapsuudenkodista, toteaa Jenni-Juulia. – Olen kasvanut valopöydän alla, äitini oli graafinen
suunnittelija. Taidekoulutukseen pyrkiminen oli itselleni varsin luonnollinen
uravalinta. Pyrin Taideteolliseen korkeakouluun, jäin ensimmäiselle varasijalle.
Kukaan valituista ei peruuttanut, ja Taideteollinen jäi sillä kertaa toteutumattomaksi haaveeksi. Wetterhoviin pääsin
ensi yrittämällä ja opiskelin siellä kaksi
vuotta. Wetterhovista sain erinomaisia
käytännön taitoja tekstiilitaiteen tekoon.
Toisella kerralla Taideteollisen ovat
avautuivat.
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen ura
taitelijana alkoi jo opiskeluaikoina, ensimmäinen yksityisnäyttely oli vuonna
1996 ja ensimmäinen ryhmänäyttelyyn
osallistuminen tapahtui vuonna 2000.
Uran aikana näyttelyjä on kertynyt kymmeniä, niitä on ollut lähes vuosittain.
Viimeisen viiden vuoden aikana hän on
keskittynyt näyttelyjen sijasta installaatio- ja videoteoksiin sekä performansseihin.
Jenni-Juulia on saanut useita palkintoja,
viimeisin on monitaiteen valtionpalkinto, jonka TAIKE (Taiteen edistämiskeskus) myöntää vuosittain.
Monitaiteeksi kutsutaan tavallisesta
poikkeavalla, uudella tavalla yhdistävää
ja perinteisten esiintymispaikkojen ulkopuolella tapahtuvaa taiteellista toimintaa. Monitaiteen todetaan olevan usein
kokeellista taidetta, joka etsii uusia
ilmaisumuotoja ja elää vakiintuneiden
taidemuotojen raja-alueilla.
Galleria Toivon monitaiteellinen Aatesuuntavaisto – empatiaprojekteja ja
videoteoksia -näyttely on pysäyttävä,
koskettava, erilainen. Näyttelyn esittelyteksti kertoo, että puettavat ja mukana
kuljetettavat teokset kutsuvat katsojaa
ottamaan kontaktia, leikkimään ja jopa
muuttamaan käyttäytymistään.
Esitteen mukaan empatiaobjektit ovat
syntyneet epäkohdista ja käyvät dialogia
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ympäristön kanssa huomaavaisuudesta,
tiedostamattomista tarpeista ja riippuvuussuhteista toisiin ihmisiin.

Ideat syntyvät rauhassa
Jenni-Juulia toteaa, että hänen taiteensa
on kantaaottavaa, poliittista. – Kimmoke taiteeseeni on niissä epäkohdissa,
joita havaitsen ympäristössä, yhteiskunnassa, politiikassa, asenteissa ja ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa.
– Saan parhaillaan valtion 3-vuotista
apurahaa. Apurahan taloudellinen turva
antaa mahdollisuuden rauhassa seurata,
mitä ajassa liikkuu, lukea, keskustella ja
ajatella. Voin antaa havaintojen ja niistä
syntyneiden ajatusten jäädä hetkeksi
lepäämään mieleeni. Idean syntyminen
vaatii aikaa, yksinoloa, rauhaa. Silloin
voin luottaa, että alitajunnastani pulpahtaa idea, mitä minun pitää tehdä.
Joskus ideoita syntyy niin paljon, että
kaikkeen en ehdi tarttua enkä toteuttaa
niitä.
Aatesuuntavaisto –näyttelyssä on mummon lisäksi mm. ”köyhyystakki”. Takin
selässä olevassa videosta voidaan nähdä,
miltä köyhyys tuntuu. Jenni-Juulia toteaa, että länsimaiden köyhyys ei välttämättä näy ulospäin. Köyhyystakin inspiraationa hänelle oli Helsingin Sanomien
vuonna 2019 tekemä köyhyystutkimus
ja sitä seurannut verkkokeskustelu.
Vanhusteema oli viime vuonna vahvasti
esillä julkisuudessa. Voimakkaita mielipidekirjoituksia näkyi runsaasti lehdissä
ja somekeskusteluissa. Oli myös virallisia tilastoja ja poliittisia kannanottoja.
– Mietin, miten minä saisin taiteen keinoin asian näkyväksi. Mitä minun pitäisi tehdä, että ihmisille syntyisi tunneyhteys itse vanhusteemaan. Että ihmisillä
ei olisi vain mielipidekirjoitusten synnyttämä vihastumisen tai ihastumisen
tunnereaktio. Tai kyllästymisen tunne
tilastojen ja poliittisen jargonin toistamiseen. Miten taide voisi koskettaa suurta
yleisöä ja erityisesti heitä, joilla on valta
puuttua asiaan.

Teokset
kutsuvat katsojaa
ottamaan kontaktia,
leikkimään,
muuttumaan.

ammattilaisia | seija mauro
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– Ensin minulle tuli kuva: ihmiset eivät
näe, mitä tarkoittaa olla vanha pitkäaikaissairas. Mitä tarkoittaa olla sidottu
jatkuvasti sänkyyn, olla yksin ja elää
ulkopuolisen ja joskus satunnaisen avun
turvin. Kysyin itseltäni, miten teen tämän näkyväksi? Ja vielä näkyväksi sillä
tavoin, että katsoja tulee aktiivisesti
osalliseksi?

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
sanoo mummoperformanssin jatkuvan
vielä talven ajan, jos koronarajoitukset
sallivat. Hän pysähtyy esimerkiksi ruokakaupan eteen, kysyy ohikulkevalta:
”Voitko hetken katsoa äitiäni? Minun
pitäisi piipahtaa kaupassa, enkä voi jättää äitiä yksin, ja kauppaan on sängyn
kanssa vaikea mennä.”

– Koska minulla on tekstiilitaiteen keinot, käytin niitä. Niin syntyi mummo,
käppyrään taipunut ja vuoteeseen sidottu tekstiilinukke. Nyt Klaukkalassa
mummo on näyttelyssä, siis paikoillaan,
mutta se ei ole mummolle paras mahdollinen paikka. Jotta saisin katsojat osalliseksi, mummo pitäisi olla siellä, missä
ihmiset liikkuvat, näyttäytyä keskellä
ihmisten arkea. Niinpä panin mummon
laidalliseen rautasänkyyn, sängyn alle
pyörät ja liikkeelle – kaduille, kauppakeskusten eteen, tapahtumiin, seminaareihin!

– Useat pysähtyvät. Vaikka mummo on
tekstiiliä, monille se on ikään kuin elävä,
toteaa Jenni-Juulia. – Jotkut juttelevat
mummon kanssa, jotkut silittelevät sen
tukkaa ja käsiä. Oikovat peitettä, jottei
mummoa paleltaisi. Jotkut halaavat
ja unohtavat, että mummo onkin vain
nukke!
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– Kohtaaminen saa myös jotkut pohtimaan, miten itse hoitaa omia vanhoja
läheisiään. Ehkäpä joku tämän jälkeen
soittaa omille isovanhemmilleen tai menee tervehtimään heitä. Sitähän en tiedä,
en kerää yhteystietoja, en kysy nimiä.

Vammaisuus
ei ole yksilön
ominaisuus, vaan
se on kulttuurinen
päätös.

ammattilaisia | seija mauro

– Olen keskustellut kymmenien ihmisten
kanssa. Tai paremminkin kuunnellut, jos
joku haluaa jutella kanssani kokemuksesta, omaishoitajien tilanteesta, ikääntymisestä, hoivakriisistä tai mistä vain.
– Vaikka monet suhtautuvat nukkeen
kuin elävään, on yksi ryhmä, joille se
vain eloton nukke. Nimittäin lapset. He
ovat sanoneet minulle, etteihän nukke
kaitsemista tarvitse. Monet lapset kuitenkin jäävät mummon viereen ja silittelevät sitä.

Robotti tuuraajana
Galleria Toivon näyttelyssä mummon
vieressä rautasängyn kaiteesta kiinni pitäen seisoo joku, mutta mikä tai kuka? –
Mummo tarvitsee ympärivuorokautista
hoivaa, kertoo Jenni-Juulia. Kun en itse
ole täällä koko aikaa mummon vierellä,
minun piti miettiä, kuka se voisi olla.
– No robotti! Niitähän on jo muutenkin kokeiltu vanhusten hoivaajina, kun
ihmishoivaa ei saada tai se on liian
kallista. Löysin netistä mekanopaloista
koottavan robotin, joka on lähes ihmisen kokoinen. Tilasin sen jenkeistä ja
kymmenen tuntia kokosin kuumeisen innon vallassa osista robotin. Vaatetin sen
ja silmäkuoppia peittämään printtasin
silkkikankaalle ihmissilmien näköiset silmät. Hoivarobotti oli valmis tehtäväänsä mummon vierelle.
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen on
vammaispoliittinen taiteilija ja vammaisaktivisti. Taiteellaan hän haluaa tehdä
näkyväksi yhteiskunnassa olevaa eriarvoisuutta, kiltteyssyrjintää, rakenteellista väkivaltaa ja vammaisuuteen liittyviä
epäkohtia.

– Vammaisuus ei ole diagnoosi. Se ei
myöskään ole yksilön ominaisuus vaan
kulttuurinen päätös. Se määrittää normit ja kuinka kohdellaan ihmistä, joka
poikkeaa näistä kuvitelluista normeista,
toteaa Jenni-Juulia.
Kulttuurinen päätös on myös, miten
kohdellaan hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä. Joissakin kulttuureissa vanhukset
elävät kuolemaansa saakka perheyhteisöissä, keskellä muuta elämää. Meillä
Suomessa hoivaa tarvitsevat vanhukset
sijoitetaan vanhoille ihmisille tarkoitettuihin laitoksiin ja asuntoihin tai he elävät kotona yhteiskunnan palveluiden tai
omaishoidon turvin. Monet elävät kovin
yksin ja eristettyinä - muulloinkin kuin
korona-aikaan.
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen
taide kyseenalaistaa ja herättää. Sitä
tekee tekstiilitaiteen keinoin toteutettu
mummo ja performanssit mummon
kanssa. Lainaan lopuksi näyttelyn esittelytekstiä: ”…ihmiset eivät enää pidä
tarpeellisena opetella yhteisöllisyyteen ja
vastavuoroisuuteen perustuvia selviytymiskeinoja … empatiaobjektit sisältävät
vihjeitä tilanteista, joissa toinen ihminen
tarvitsee juuri sinua. Ne ottavat kantaa
luottamukseen perustuvan yhteiskunnan
puolesta.”

SEIJA MAURO
Seija Mauro on vapaa kirjoittaja,
NLP Trainer, psyk. esh, Dharma
Teacher, johdon työnohjaaja,
joogaohjaaja ja ennen kaikkea onnellisesti isoäiti.

Lähteet:
Haastattelu 6.10. 2020
Aatesuuntavaisto – empatiaobjekteja ja videoteoksia
–näyttelyn esittelyteksti
https://www.vertaistaiteilijat.fi/
taiteilijapuheenvuoro-patojavaltavirtaan

Kuvaaja: Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen

Yhteisöllisyys
ja
vastavuoroisuus

Hänellä itsellään on synnynnäinen luustonhauraus ja lisääntynyt murtuma-alttius (osteogenesis imperfecta). Itse hän
sanoo olevansa alkuperäisvammainen.
Vammaisuus ei hänen mielestään ole
diagnoosi vaan ominaisuus, joka mahdollistaa tai pakottaa elämään toisin
kuin hänet, jolla tätä ominaisuutta ei
ole.
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Minäteknologiat
ovat uusi hyvinvointitalouden ala.
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Moderni kokemus
Psykologisoitunutta maailmaa sekä ihmisen kokemusta
itsestään itsenä ja itsenään suhteessa muihin pohtii ja avaa
Veli-Matti Toivonen. Mitä jos sanat ’itsetunto’, ’minäkuva’,
’itseluottamus’ ja muut vastaavat ovat uudessa keskiluokassa syntynyttä uudiskieltä toiminnoille, joissa haetaan
korviketta vakaalle sosiaaliselle asemalle?

Kun ’vahva’ yhteisöllisyys
(uskonto, ideologiat, luonnon
kierto) modernin ajan edetessä
vähitellen hävisi, ihmiset altistuivat omalle psyykelleen, kirjoittaa sosiologi Eva Illouz.1) Uusi
kirjani Moderni kokemus kertoo mitä meille
kaikille sen jälkeen tapahtui.2)
Ensinnäkin ’vahvan’ yhteisöllisyyden hiipumisen jälkeen
meidän elämämme psykologisoitui niin, että selitämme kaiken
psykologisin termein, psykologisoiden. Samalla syntyivät psykologiat, psykoterapiat ja kaikki
henkilökohtaisen kasvun opit.
Filosofi Michel Foucaultin mukaan olemme
siirtyneet ’normatiivisuudesta’, jolloin erilaisia poikkeamia korjataan (esimerkiksi terapiassa), ’potentiaalisuuteen’, jolloin lähdetään
laventamaan mahdollisuuksien rajaa: entä jos
kaikki olisi mahdollista? Syntyi termi ’Human
Potential’, jonka Aldous Huxley vei Kalifornian kuuluisaan Esalen -instituuttiin.3) Fritz

Pearls opetti viisi vuotta Esalenissa ja NLP
syntyi osaltaan Pearlsin Gestalt -terapiasta,
kun Richard Bandler mallitti Pearlsia filmeiltä muuttumalla niin kokonaan häneksi, että
Pearlsin tuntevat erehtyivät kutsumaan häntä
’Fritziksi’.
Toiseksi, kun vakautta tuottava yhteisöllisyys ohenee
ihmisen ulkopuolella, kuten
modernin ajan edetessä on
tapahtunut, vakauden pitää
rakentua jotenkin vapaaksi
ja irralleen jäävän uuden yksilön sisään.
’Minä’ on se uudisrakenne, joka pitää yksilöä
vakaana nyt, kun ympäristö ei enää sitä tee.
Ylipäätään sanat ’itsetunto’, ’minäkuva’, ’itseluottamus’ ja muut vastaavat ovat uudessa
keskiluokassa syntynyttä uudiskieltä toiminnoille, joissa haetaan korviketta vakaalle sosiaaliselle asemalle. Foucault puhui jo 1980luvulla ’minäteknologioista’, joista tulee uusi
hyvinvointitalouden ala.
Mutta pulma on siinä, että psykologisointi
työntää meitä koko ajan määrittämään ihmi-
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sille ominaisuuksia. Otetaan minäpuheesta esimerkiksi
itsetunto. Kun keksitään ’hyvä itsetunto’, luodaan
samalla huono itsetunto (kumpaakaan ei ollut ennen
keksimistä). Kun sitten määrittää toiselle ihmiselle huonon itsetunnon (jotta voitaisiin päästä hyvään) tuomitsee hänet kaikella sillä arvovallalla, mitä määrittäjällä
sattuu olemaan, terapeutilla ja opettajalla enemmän,
kollegalla ja tuttavalla vähemmän. ’Hyvä itsetunto’
on yhtä julma tuomio. Tunnen ihmisiä, joiden hyvä
itsetunto tuottaa hirveää jälkeä. Samalla tavalla ’kiltti’
ei ole ominaisuus, vaan suhde, siis suhde määrääviin,
kuten Gregory Bateson sanoo.4)

Mallitettaessa tutkitaan ja kokeillaan mitä kaikkea
jossakin tilanteessa tapahtuu

Ominaisuuksien määrittäminen on psykologisointia ja
johtaa usein umpikujaan, josta ei ole ulospääsyä. Kun
määrittelen toiselle ihmiselle huonon itsetunnon, minun
ei tarvitse katsoa itseäni, ongelma on siellä toisessa (ja
minä olen turvassa!). Kaikki mitä määrittelyn jälkeen
teen, ylläpitää sellaista suhdetta, jossa toisella on huono itsetunto, koska siltä pohjaltahan minä silloin toimin. Kun esimerkiksi kehun toista tällaisessa suhteessa,
osoitan vain ylemmyyteni ja kehuminen pitää huonoa
itsetuntoa yllä. Kun määritettiin huono itsetunto, luotiin samalla suhde, joka pitää määrittelyn yllä.

Jos me rajaisimme NLP:n vain psykologiaksi, rampauttaisimme itsemme, kuten niin moni muu oppi tällä
hetkellä tekee, ja julkinen mielipidekin yhä enemmän ja
enemmän.

Mitä sitten voi tehdä? Voi ryhtyä suhteeseen ja jäädä
siihen. Silloin joutuu jättämään määrittelyt ja psykologiat taakseen ja kohtaamaan elämää. Sääntönä täällä
on: Pysähdy. Käänny kohti. Kysy ”mitä kuuluu”. Jää
paikalle. Kuuntele. Älä auta, se on pahinta. Älä neuvo, se on toiseksi pahinta. Älä kehu, se on kolmanneksi pahinta.
NLP ei ole (pelkästään) psykologiaa, vaan
kokonaisvaltaisempi lähestymistapa. NLP
ei rajaa elämää psykologiaksi eikä sen
lähtökohta ole vain mielen tutkiminen, siis
ajattelun, havaitsemisen, tunteiden tms.,
vaan lähtökohtana on oikea, reaalinen, tavallinen elämäntilanne, jota mallitetaan:
suhde toiseen ihmiseen, terapia, oppiminen, neuvottelu,
luovuus, paraneminen, vaikeuksien voittaminen ja niin
edelleen, kaikki tavallisia arkisia asioita. Psykologiasta
poiketen NLP:ssä elämäntilanteet nähdään kokonaisempina, ehyempinä. Psykologiakin yrittää päästä samaan, mutta se on vähän vaikeampaa, jos lähtökohta
on psykologinen (eikä kokonaisvaltaisempi).
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1) fyysisessä tilassa, siis suuntina, etäisyyksinä ja kulmina,
2) vuorovaikutuksena, siis vastavuoroisina suhteina
3) kehossa, siis kokonaisvaltaisesti sisäerityksenä,
asentoina, tekoina ja eleinä,
4) mielessä, siis ajatuksina, havaitsemisena ja tunteina,
5) sekä vielä laajempana yhteytenä isompiin ryhmiin
ja kokonaisuuuuksiin, aina kaikkeuteen ja minättömyyteen asti.

Toisen ihmisen kanssa ei voi olla tekemisissä ilman, että välille muodostuu
suhde. Jokainen viesti, sanaton ja sanallinen, ehdottaa samalla suhdetta. Ehdotetun suhteen voi ottaa vastaan, sen voi
olla ottamatta vastaan ja jättää tilanteen
auki, tai voi tarjota toisenlaista suhdetta, eli ei suhtautua, vaan suhteutua, kuten NLP:n ’äiti’ Virginia Satir
ehdottaa.
Nykyisessä psykologisoivassa ilmapiirissä voi olla helppo tuntea huonoa tai hyvää itsetuntoa ja siksi ajatella,
että se olisi jotain sisäistä, mutta todellisuudessa se on
aina suhde toisiin, ja sen suhteen laatu. Silloin kun itsetunto tuntuu huonolta (tai hyvältä), henkilö joko on
suhteessa toisiin tietyllä tavalla tai sitten elää assosioidusti kuvitellen näitä suhteita. Kun sitten kohtaa toisen
ihmisen, tilanne on ensin auki, ja sitten heidän välilleen
muodostuu suhde. Toinen voi tarjota ’olen huono – sinä olet parempi’ -suhdetta, mutta se toteutuu vain, jos
toinen ottaa tarjotun ’parempi’ -roolin vastaan. Mutta
toinen ei aina ota sitä vastaan. Hän voi olla tekemättä
mitään, odottaa, malttaa, mikä hämmentää ja antaa
mahdollisuuden jollekin muulle suhteelle. Tai hän voi
tarjota komplementaarisen ’huonompi – parempi’
-suhteen sijaan symmetristä suhdetta, sitä mitä
NLP:ssä kutsutaan samauttamiseksi.

oma mieli | veli-matti toivonen
Täällä psykologisoituneessa maailmassa pelastusopitkin ovat psykologisia
(pelastusoppi on jokin yksi keino,
joka on kertaratkaisu kaikkiin vaikeuksiin: ”kun saan lottovoiton / hyvän
parisuhteen / firmani menestyy, sitten
kaikki on hyvin”). Yksi nykyajan pelastusoppi on ’hyvä itsetunto’: kun ihmisellä on hyvä
itsetunto, hän pääsee tavoitteisiinsa ja voittaa ongelmansa.

Psykologiasta poiketen
NLP:ssä elämäntilanteet
nähdään kokonaisempina,
ehyempinä.

Itsetunto-oppi näyttää, kuinka meidän selkäämme on
laitettu ’apina’: voit saada elämässä mitä tahansa, mutta se on kaikki sinusta itsestäsi kiinni. Tunnettu lastenpsykiatri sanoo, että yksi erittäin tehokas keino saada
lapselle hyvä itsetunto on, että vanhemmalla itsellään
on hyvä itsetunto. Kasvattajana voi siis onnistua niin,
että omista lapsista tulee tässä maailmassa pärjääviä,
mutta se on itsestä kiinni. Entä miten sitten parantaa
omaa itsetuntoa? ”Tee mitä tahansa mikä parantaa
hyvinvointiasi, tunteidesi hallintaa ja itsesi hyväksymistä.” Toisaalta ”itsetuntotyötä kannattaa tehdä
aina” eli se voi olla pitkä projekti. Tässä on meidän
mantramme, tuo niskaan laitettu apina: ”voit saada
kaiken, mutta se on kaikki sinusta itsestäsi kiinni.”
Tämä on suoraa seurausta edellä mainitusta elämän
psykologisoitumisesta.
Itsetunto-mystifiointi ei rajoitu pelkästään yksilöihin.
Suomen maakuvan parantamista pohtivan valtuuskunnan vetäjä, kovan luokan bisnesjohtaja, sanoi,
että hyvän maakuvan rakentaminen ”on itse asiassa
itsetuntoprojekti”. Hänen mielestään Suomen tulevaisuuden menestyminen riippuu siitä, onko meillä hyvä
itsetunto vai ei.
Mutta itsetunto ei ole kappaletavaraa, jota voi ostaa
kaupasta, eikä edes muokattava mielen sisäinen kokonaisuus, vaan, kuten edellä sanottiin, suhde, suhteen
laatu, asema ryhmässä ja ryhmän toimimisen tapa.
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Sitten on kysymys kuulumisesta. Kysymys
identiteetistä – kuka minä olen? – on toiselta puoleltaan kysymys kuulumisesta:
mihin minä kuulun? Kun se on hukassa,
kuten se meillä uusilla yksilöillä voi olla,
aletaan kysyä ”mikä sinulle on tärkeätä?”, mikä kääntää huomion itseen.
Mutta elämän merkityksellisyys liittyy osaltaan juuri
kuulumiseen. Aivotutkimus kertoo, että ryhmästä ulosjääminen sattuu fyysisesti. Silloin kun kuuluu johonkin, kysymys identiteetistä ei herää.

niiden mahdollistamassa avautumisessa, siinä missä
itsensä löytää toisesta ja toisen itsestään. Vasta kun
toinen avautuu, näkee itsensä, vasta kun itse avautuu,
näkee toisen, sen kuinka oma avautuminen resonoi hänessä. Ihmisten ikävä toistensa luo helpottaa hetkeksi.
Aiheesta lisää löydät uudesta kirjastani
’Moderni kokemus’, jossa pohdin näitä ja
muita näihin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi mitä voisi olla tämän elämää kaventavan psykologisoitumisen jälkeen.

Samalla tavalla kuin opiskelusta on tullut elinikäistä tai
yrittäminen on kääntymässä sarjayrittäjyydeksi, kuulumisensakin joutuu luomaan aina uudelleen. Johonkin
verkostoon, projektiin, muotiin tai trendiin mukaan
pääsy on vain väliaikainen ratkaisu. Niinpä kysymyksestä ’mihin kuulun’ on tullut jatkuva, krooninen,
sellainen, joka ei kunnolla rauhoitu koskaan, vaan on
aina pohdinnassa ja etsinnässä: mitä seuraavaksi?
Kuulumisen huoli näkyy monessa paikassa. Somessa
seuraamme montako tykkäystä postaukseemme tuli.
Yksityisyrittäjät vastaavat kaikkiin yhteistyötiedusteluihin ja -ehdotuksiin myönteisesti, mutta eivät silti
välttämättä tee mitään. He vain pitävät mahdollisuuksia auki joka suuntaan, ehkä jossain alkaa tapahtua
jotain, ehkä siihen pääsee mukaan. Kolmas hyvä esimerkki on päättymätön kouluttautuminen. Aina kannattaa kokeilla jotain uutta, innostua jostakin muusta,
koska koskaan ei tiedä minkä varassa pääsee seuraavan etapin eteenpäin.
’Vahvan’ yhteisöllisyyden hiivuttua me
vapaiksi ja irralleen jääneet aloimme etsiä
toisiamme kommunikaatio- ja vuorovaikutusopein. Täältä tulevat tämän ajan
uudet sanat, läsnäolo, kohtaaminen, oleminen, hidastaminen ja muut. Täällä ovat
erilaiset sanattomat yhteyden kokemukset, jotka aina
yllättävät, niin arjen sujuvuudessa, NLP- ja vastaavissa
koulutuksissa kuin metoo- ja muissa kansanliikkeissäkin. Täällä itsensä löytää toisista ja toiset itsestään.
Psykologia ohjaa meitä tutustumaan itseemme, mutta
NLP-koulutuksissa ja muissa vastaavissa tilanteissa selviää, että se on mahdollista vain yhdessä muiden kanssa. Psykologisointi erottaa meitä toisistamme, mutta
NLP-koulutuksissa tapahtuu usein päinvastoin, löytyy
sellainen yhteys toiseen, josta me ’uudet yksilöt’ emme
tienneet mitään. NLP-koulutusten viehätys ei niinkään
ole opetetuissa menetelmissä, vaikka niissäkin, vaan

14 MIELI | TALVI 2020

VELI-MATTI TOIVONEN
YTM, psykologi, NLP Trainer’s Trainer, psykoterapeutti ja
ahkera NLP-tietokirjailija. Lue lisää vmtkoulutus.com.
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Auttaminen on kaunis
asia, mutta ei koskaan
oman hyvinvoinnin
kustannuksella.
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Auttaminen auttaa
näkemään ratkaisuja,
ei olemaan ratkaisu
Onko auttaminen aina hyvästä? Millaisissa
tilanteissa siitä voi olla enemmän haittaa;
sekä auttajalle että autettavalle? Auttamista
monipuolisesti ja kokemuksellisesti
artikkelissaan pohtii Maija Luomala.
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Vastuu oman elämän hallinnasta,
ajankäytöstä ja kaikista muistakin
elämiseen liittyvistä tunne- ja käytännön asioista kuuluu jokaisen aikuisen
omalle kontolle. Tiedämme tämän, ja
voi kuinka usein silti tyrkkäämme niitä
muiden kannettavaksi tai vastaavasti
mieluusti nappaamme toisen vastuulla
olevia asioita luontevasti itsellemme,
jalossa auttamistarkoituksessa. Joskus
saatamme suorastaan ottaa ohjat toisen
ihmisen elämästä, koska ”tämä ei itse
osaa paremmin”. Mahdollistamme näin
vastuuttomuuden olemassaoloa, kantamalla huolta sekä korjailemalla toisten
virheitä ja aikaansaannoksia, sammuttelemalla tulipaloja ja olemalla välikäsinä
tai järjestelijöinä.

Mikä on parasta apua?
Omia rajoja kunnioittava henkinen tuki
ja kuuleva korva voi olla paras tapa olla
avuksi muille. Jos keskittyy avussaan
pelkkään käytännön apuun, joka sekin
on joskus paikallaan ja korvaamatonta,
kerryttää nopeasti tekemisen taakkaa.
Taakkaa, joka ei välttämättä kuulu
meille, vaan heille ja hänelle, joka on
valinnut vastuun ja sisällön elämäänsä;
jossain elämänsä vaiheessa.

Kun mikään ei riitä, se ei riitä
Ihminen, joka haluaa olla kiltti ja auttaa kaikkia, saattaa lopulta uupua,
koska mikään määrä käytännön apua ei tule riittämään jokaisen
aut-

tamiseksi. Auttaessaan muita ihminen
saattaa unohtaa itsensä ja oman olotilansa. Itseään kuuntelemalla ja rajat
asettamalla saattaa yllättäen joskus
auttaa parhaiten. Ei niin, että ottaa
käytännön vastuun toisten ihmisten
valinnoista ja elämäntilanteista, oman
olotilansa ohittaen.
Kuka auttaa sinua? Tunnetko sisimmässäsi itsesi yksinäiseksi, vaikka saatkin
kiitosta avunannoistasi? Tunnetko syvää täyttymystä auttamisesta vai saatko
vain hyväksynnän olemassaolollesi –
tekemisen kautta? Antaako auttaminen
sinulle hyvän, harmonisen olon vai
väsymystä ja levottomuutta omien aikomustesi ja tehtäviesi laiminlyönnistä
sekä sivuuttamisesta?
Sinun elämäsi on yhtä merkityksellinen
kuin kaikkien muidenkin. Sinun tulee
arvostaa omaa elämääsi asettamatta sitä viimeisille sijoille ystävä-, perhe-, työja sukuyhteisöissä. Arvosi ei ole suoritettavien tehtävien ja tyytyväisenä
pidettyjen ihmisten määrä. Mitä enemmän hääräät muiden
elämien vastuualueilla, sitä väsyneemmäksi olosi
todennäköisesti käy,
sillä sinun vastuullasi ei lopulta ole
muiden käytännöt

ja heidän elämänvalintojensa keskellä
pärjääminen. Auttaminen on kaunis
asia, mutta ei koskaan oman hyvinvoinnin kustannuksella.
Auttaminen on jalo taito. On monenlaista auttamista ja motiivillista
auttamisen muotoa. On pyyteetöntä
auttamista, sokeaa auttamista oman
hyvinvoinnin kustannuksella, arvottavaa auttamista eli sellaista, jossa hienot
arvot ovat pääasiallinen syy auttaa. On
vastuutonta auttamista, jossa ihminen
on auttavinaan, mutta auttaakin toista
jatkamaan oman elämänsä vastuuttomuutta.

Mistä tiedät, että auttaminen
on hyväksi?
Auttaminen yleensä
koetaan hyväksi,

Annatko apuasi
sisäisen tarvekartan
juoksuttamana?
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auttaminen | maija luomala

Mahdollistatko
vastuuttomuutta
auttamisellasi?

den ympäröivien asioiden
kanssa. Pysähtymisen taitava ihminen osaa läsnäolon
taidon ja auttaa kohtaamisellaan.
Ja usein kohtaaminen on sitä, mitä
elämässämme ehkä kaipaamme jopa
eniten.

mutta missä määrin
se oikeasti on niin? Olen
balanssoidun auttamisen
kannalla. Ja sen pohtimisen, että mitkä milloinkin ovat auttamisen
piilotetut motiivit. Jos ihminen auttaa
pyyteettä, vaatimatta alitajuisia vastapalveluksia, se usein voimauttaa ja
myös tuntuu hyvältä – ilona! Jos sen
sijaan auttaminen ylittää rajoja tai
oman hyvinvoinnin, siitä voi syntyä
mielen eripuraa.
Jos auttaminen herättää toisessa kiitollisuudenvelan tai auttajan odotuksen
vastapalvelukselle, silloin auttaminen
on odotuksellista ja se on todennäköisesti alkanut vääristä lähtökohdista.
Ehkä polkien auttajan omaa hyvinvointia tai ohjaten autettua syvemmälle oman elämänsä vastuuttomuudessa.

Auttaminen on hieno laji. Se vaatii
aukiavaamista siinä missä moni muukin elämän asia. Se vaatii syvempien
motiivien tarkastelua, sillä auttamisen
taustalla voi olla enemmän kuin halutaan myöntää: juostaan auttamisen
nimissä paikasta toiseen, koska haetaan sillä arvoa tai ehkä jopa piilossa
koetaan oma elämä tyhjäksi. Saadaan
auttamisesta ehkä tunne hyväksytyksi
tulemiselle ja auttamisen kautta ”oikeanlaiselle” elämänsä toteuttamiselle:
taustalla mielikuva hyvästä ihmisyydestä, omista tarpeista ja niiden täyttymisen odotuksista. Ja toisaalta samalla
saatetaan kipuilla oman ajan vähyyttä
ja sitä, kuinka tärkeille ihmissuhteille
tai projekteille ei enää jääkään haluttua aikaa.
Yhteiselämä alitajuisten vaikuttimiensa juoksuttamien ihmisten kanssa on
rankkaa ja stressaavaa. Se on jatkuvaa
hyväksynnän hakemista ja jalkoihin
jäämistä, kilpajuoksua kaikkien mui-

Silloin, kun auttaminen on alkanut
odotuksista, ei lopputulos voi olla
hyvä. Silloin auttaminen on paineistettua ja siihen liittyy odotusta, jota ei
ehkä koskaan suoranaisesti ilmaista,
mutta joka syntyy ikään kuin paineena
auttamisen ympärille, odotukseksi,
joista kaikki asian osapuolet eivät ole
tietoisia. On paine, joka ehkä odottaa vastapalvelusta ilman, että kaikki
osapuolet ovat tällaisista odotuksista
selvillä. Näin syntyy tyytymättömyys.
Ja paineistettu auttaminen.
Kiitollisuudenvelka ei useinkaan ole
positiivinen tunne, riippuen auttamisen
lähtökohdista. Kiitollisuudenvelka jo
sanana on aavistuksen paineistettu.
Kiitollisuus sen sijaan on nostattava ja
vaatimukseton.
Pisteitä keräävä auttaminen, sellainen, jossa kerätään sulkia hattuun, on
oman merkityksellisyyden nostattamista. Lasketaan pisteitä omille tekemisille
ja eletään sen kautta. Se voi olla myös
houkuttelevaa auttamista, sillä auttaessasi tässä asiassa, saat tunteaksesi
jonkinlaista nostatusta. Ja se voi olla
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mikä tahansa noste, joka osuu ihmisen
sisäiselle tarvekartalle...ja kuinka moni
juokseekaan sisäisen tarvekartan sisältämien vaillejäämisten mukaan! On
toiveita mahdollisuudesta, huomiosta,
nähdyksi tulemisesta tai ihan mistä
tahansa muusta sisäisestä vajeesta tai
käsittelemättömästä tunteesta, kuten
esimerkiksi syyllisyydestä.

joku päivä jatkaa elämämme elämistä
– jos enää muistamme mitä kaikkea se
pitääkään sisällään.

Silloin kun on tasapainossa omien tarpeittensa ja toiveittensa kanssa, lähtee
auttaminen realistisista resursseista ilman, että kytköksissä on kiitollisuudenvelka, syyllisyys tai merkityksellisyyden
kokemuksen kasvattaminen tai vastuunsiirto.

Miten toimia vastuullisesti itseään
kohtaan ja rakentavasti auttaessaan
toisia?

Balanssoitu auttaminen ei ota vastuuta
toisen ihmisen elämästä, valinnoista tai
sisällöistä. Auttaminen voi auttaa näkemään ratkaisuja, ei olemaan ratkaisu
toisen elämässä. Kun otamme käytännön vastuun toisen elämään liitoksissa
olevista asioista, alamme elää toisen elämää ja kantaa vastuuta itse asiassa toiselle kuuluvista asioista. Mitä me silloin
teemme omalle elämällemme? Pistämme
sen syrjään, odottamaan, että voisimme

Miten auttaa ottamatta vastuuta
toiselta?
Miten auttaa ollen silti uskollinen
omalle elämälleen?

Kun tuntee omat rajansa ja vastuunsa,
on auttaminen luonnollisempaa. Auttaminen tapahtuu jokaista kunnioittaen ja
omia oikeuksia sekä rajoja polkematta.

Vastuuttaminen on kestävää
auttamista
Jos on halukas auttamaan ihmisiä, olisi
kyettävä näkemään koko kuva. Paras
apu ei aina välttämättä ole myöskään
sympatia tai toimeen ryhtyminen, vaan
vastuuttaminen. Oman elämäni suurimmat kehityspisteet olen saanut silloin,
kun olen odottanut lohtua ja sääliä,

Vastuuttaminen on
usein kestävintä apua.

20 MIELI | TALVI 2020

mutta sainkin vastuuttamista ja ohjeita
katsoa omia tekemisiäni ja valintojani.
Ne eivät siinä hetkessä tuntuneet tietenkään mukavilta, mutta herättivät
huomaamaan omia käytösmallejani ja
toimimaan vastuullisemmin valinnoissani. Vastuuttavat ihmiset ovat herätelleet
toimintaan, vaikkei empatian toki tarvitse puuttua paketista. Usein vastuuttavat ihmiset nähdään tällaisissa tilanteissa kovina kivikasvoina vailla empatiaa
silloin, kun vastuuton kaipaisi sääliä ja
olkapään, joka tukisi tätä toivetta.
Auttaminen mielestäni jakaantuu siis
melko monenlaiseksi. Silloin, kun se on
irti auttajan ja autettavan alitajuisista
vaatimuksista, se mitä todennäköisemmin on suhteellisen terveellä pohjalla. Olen ehdottomasti tasapainoisen
auttamisen kannalla, olenhan itsekin
elämässäni kokenut monenlaista epätasapainoista auttamisen tilannetta –
kumminkin puolen. Kannattavaa on siis
pohtia sitä, missä auttaa toisia ja myös,
että missä asioissa itse tulee autetuksi.
Sillä vastuun rajat alkavat helposti hämärtyä, jos rajat eivät ole selviä.

auttaminen | maija luomala

MAIJA LUOMALA
SIELUKIRJOITTAMINEN®-metodin
kehittäjä, Mainos- ja mediatoimisto Maijamedian perustaja,
NLP Practitioner, joka rakastaa
huomata, kuinka ihminen herää
omiin oivalluksiinsa. ”Tie menneisyyteen voi avata aivan uudenlaisen tulevaisuuden.”
Kuvaaja: Mia Koponen
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Auttaminen
palkitsee
NLP Master Practitioner Mirja Salo on löytänyt
ihmisten auttamisesta merkityksellisyyttä
elämäänsä. Suomen Asumisen Apu ry:ssä hän voi
parantaa iäkkäiden ihmisten elämänlaatua omalla
toiminnallaan. MIELI-lehteen Suomen Asumisen
Apu ry:n perustajajäsentä ja toiminnassa
jo kahdeksan vuotta mukana ollutta Saloa
haastatteli Niina Finne-Hyttinen.

TARJA TÖRMÄNEN

Tarja Törmänen on MIELI-lehden
päätoimittaja ja Suomen NLPyhdistyksen puheenjohtaja,
NLP-vietintävalmentaja ja NLP
Trainer. Hänelle tärkeää on mielen
vapaus ja kehon hyvintointi.
Kuva: Samuel Glassar
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Tapasin Mirja Salon vuoden 2020 marraskuisena iltana, päivänä, jolloin pääkaupunkiseudulle satoi ensilumi. Olin jo aiemmin ajatellut haastatella Mirjaa
MIELI-lehteen, ja hyvä syy tarjoutuikin nyt lehden
auttamisen teeman kautta. On kiinnostavaa tietää,
mikä auttamisessa innostaa.

Neuvontaa, apua ja yhdessä tekemistä
ikäihmisille
Mitä kaikkea Suomen Asumisen Apu ry käytännössä tekee? Yksi toiminnan muoto on ideoida yhteistä
tekemistä ja inspiroida osallistumaan. Tästä vapaaehtoisten luotsaama, ikäihmisten oma Porinaporukka-toiminta on mainio esimerkki. Porinaporukka syntyi vastaamaan yhteisöllisyyden
tarpeeseen. Ennen koronaa porukka
kokoontui fyysisesti yhteen Espoossa, korona-aikana tapaamiset
ovat olleet ryhmäpuheluita.
Porinaporukan tavoitteena on estää syrjäytymistä ja auttaa
yksinäisiä sosiaalisten kontaktien piiriin.
Porukasta on aina löytynyt
aktiivinen ohjaaja, ja uusia
porukoita on myös syntynyt. Toiminnalle on selkeä
tarve: ”On hienoa silloin,
kun joku kuuntelee ja on
läsnä, ja puolueetonta tietoa jaetaan”, sanoo Salo.
Porinaporukan suosiosta
kertoo, että sen toimintaan
on osallistuttu jo yli 3 200
kertaa!

seesteistä vanhuutta, ei huolta asumisesta.” Esimerkiksi Porinaporukka tuo yhdessä tekemistä ja seuraa
espoolaisiin asuinyhteisöihin.
Salo lähti mukaan toimintaan entisen työkaverinsa
houkuttelemana, ja koska hän koki kohderyhmän
läheiseksi. Omien ja appivanhempiensa kautta hän
näki, millaista on ikääntyä ja esimerkiksi jäädä
leskeksi, ja kuinka se vaikuttaa asumiseen ja avun
saamiseen.
Mirjaa motivoi erityisesti halu auttaa ihmisiä. Halu
tuntea itsensä tarpeelliseksi ja halu vaikuttaa asioihin saavat jatkamaan. ”Pidän myös niistä ihmisistä,
jotka ovat tässä mukana”, Mirja sanoo. ”Työ on
palkitsevaa. Tulee mieleen rauhankyyhky, vapaasti lentävä. Kun pystyy auttamaan, tulee lämmin olo, sellainen, jonka haluaisi antaa myös muille. Se syleilee,
lohduttaa ja kannustaa.”
Hallitustyöskentelyn
puitteissa Mirja
seuraa yhteiskunnallisia asioita Suomessa
ja sitä, miten iäkkäiden
ihmisten asioita edistetään
esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitossa ja ympäristöministeriössä sekä muissa maissa. Englannin HOOP-palvelu
on ollut hyvä esimerkki ja
benchmarking asumisasioissa. Ennakoinnissa pääajatuksena on pohtia, millainen
tuleva unelmakoti voisi olla,
jolloin suunnitelman tekoa
ei lykätä ja mahdolliset muutokset voidaan tehdä, kun toimintakykyä on vielä
jäljellä. ”Koti on kaikille meille erittäin tärkeä asia,
olimme minkä ikäisiä vain!”

Salo pitää
vastuistaan
yhdistyksessä
erityisesti siksi,
että se sisältää
paljon ideointia
ja yhteistyötä.

Espoossa Suomen Asumisen Apu ry huolehtii myös
siitä, että tarvittaessa neuvontaa asumisen pulmiin
saa kädestä pitäen ja saattaen. Vastikään lanseerattu
SAAennakoida-palvelu on koko maan laajuiseksi suunniteltu verkkoratkaisu, jolla rohkaistaan
55+-ikäisiä ihmisiä miettimään asumistaan ja tekemään siitä suunnitelman, ennakoimaan siis asumistaan omassa kodissa myös iäkkäänä.

Auttaminen motivoi
”Koen hienoksi asiaksi sen, että olen osa aikaansaamista – yhdessä on lähdetty ideoimaan ja toteuttamaan”, Mirja juttelee. ”Toivon myös kaikille
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Hallituksen jäsenenä Mirjan työ on suureksi osaksi
ideointia ja asettumista toisen asemaan. ”Tulee osata
miettiä sekä ihmisen rajoitteita että motivaattoreita”,
hän sanoo. Tärkeää on osata viestiä ja markkinoida palveluista oikealle kohderyhmälle – toistuvasti.
Ikäihmisiä tulee koko ajan lisää.
Lisäksi Mirja on mielellään apuna esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa esittelemässä yhdistyksen palveluita ja toimintaa.

auttaminen | niina finne-hyttinen

NIINA FINNE-HYTTINEN
42-vuotias NLP Master Practitioner,
eMBA, ravintoneuvoja sekä reikihoitaja, joka lukee suurella sydämellä
erityisesti NLP- ja hyvinvointikirjoja.
Kehoa liikuttaa saliharjoittelu ja
restoratiivinen jooga.

KUVASSA MIRJA SALO
Mirja Salo motivoituu ihmisten
auttamisesta: ”Voin parantaa
omalla toiminnallani monen
ikäihmisen elämänlaatua.”

APUA JA RATKAISUJA IKÄIHMISTEN ASUMISEN ONGELMIIN
Suomen Asumisen Apu ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota ikääntyneille neuvontaa ja tukea asumisen pulmiin sekä
osallistavaa ryhmässä tekemistä. Ensiaskeleensa yrityksenä
ottanut toiminta muuttui Raha-automaattiyhdistykseltä saadun avustuksen myötä yhdistystoiminnaksi vuonna2017.
Päivittäistä toimintaa hoitavat sitoutuneet osaajat, joilla on
kaikilla halu auttaa iäkkäitä ihmisiä. Yhdistys viestii ja vaikut-

taa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Espoossa yhteistyö
esimerkiksi kaupungin senioripalvelun Nestorin kautta on
tuonut paljon asiakkaita yhdistykselle. Iäkkäiden parissa
työskentelevät valtakunnalliset järjestöt, kuten Vanhustyön
Keskusliitto ja eläkeläisjärjestöt, ovat myös tärkeitä viestintäkanavia yhdistyksen tarjoamista palveluista. Uuden SAAennakoida-verkkopalvelun myötä etsitään yhteistyökumppaneita
mm. pankeista, vakuutusyhtiöistä ja rakennusliikkeistä.

Verkkoratkaisu SAAennakoida antaa tilaisuuden ajatella ikääntymistä ja asumista jo hyvissä ajoin. Jos asumisen
muutosten ennakointi tuntuu isolta jutulta, kokeile, miten Asumisen pikatesti voisi auttaa sinua. Sivusto on osoitteessa
www.asumisenapu.fi/saaennakoida. Seuraa ja yhdessä tekemistä ikääntyneille löydät osoitteesta www.porinaporukka.fi.
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Hiljainen osaaminen
itsessä – oman mielen
aarreaitan avaaminen
Yhteys omaan itseen avaa tien sisimmässä olevaan hiljaiseen
osaamiseen. Osaamisen tunnistamisessa todelliseksi taidoksi
nousee vaihtoehtojen löytäminen ja valintojen tekeminen. Tiestään
NLP:n pariin NLP:n aarteiden värikkääseen maailmaan myös
erinomaisen harjoituksen avulla johdattaa Henna Laukka.
Asia, joka aikoinaan toi minut NLP:n pariin,
on hiljainen osaaminen. Halusin tietää siitä
lisää, ja halusin oppia mallittamaan. NLP
Practitioner- koulutuksen alkaessa en tiennyt
kurssin sisällöstä oikeastaan mitään, katseeni
oli mallittamisopinnoissa. Ja mikä ovi NLP:n
kautta aukesikaan! Jo Practitionerilla oivalsin
monta asiaa itsestäni ja läheisistäni. Kun matka
eteni Master Practitioner -opintoihin, ja sain
oppia mallittamista, aukesi samalla ovi uskomattomiin rikkauksiin.
NLP:ssä osaaminen nähdään laajasti. Osaamista ovat kaikki tiedot ja taidot, kouluissa opitut
kyvyt, jotka perinteisestikin nähdään osaamise-

na. NLP:ssä niiden lisäksi osaamista ovat myös
kaikki ominaisuudet, vahvuudet, heikkoudet
(lue: heikkouksiksi kokemasi asiat), ratkaisut,
ongelmat, voimavarat, rutiinit jne. Se kaikki,
miten osaat olla ja ajatella. Kaikki, mitä osaat
edes kuvitella. Tämä NLP:ssä esiin nouseva erilaisuuden arvostaminen ja siitä iloitseminen sopi omaan arvomaailmaani kuin nenä päähän.

Osaamiseen liittyy valintoja
Osaamisen rajoja pohdimme myös syksyn
Master-ryhmäni kanssa. Nämä olivat herkullisia keskusteluja. Periaatteessa kaikki osaaminen on NLP:n maailmassa ulottuvilla – enemmällä tai vähemmällä harjoittelulla. Silloin
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Mieliharkka
Anna värien johdattaa mieleesi
Oman mielesi aarreaittaan tutustumista
helpottamaan voit kokeilla vaikka seuraavaa harjoitusta.
Joskus oman itsen kuuntelu haastaa. Mieli
tuntuu olevan täynnä myllerrystä eikä ajatuksen päästä tunnu saavan kiinni. Silloin
voi olla hyvä idea ottaa eteensä kuppi kuumaa juomaa, tyhjä paperi ja värikynät.
Tämä harjoitus syntyi, kun olin itse
coachattavana valloittavan Viivi Lindblomin intuitiivisessa huomassa. Värilliset
kynät olivat olleet puheissamme aiemminkin, ja nyt tartuin harmaaseen, ihmetel-

len ääneen, mitä sillä voi tehdä, kun ei se
oikein tahdo näkyä. Viivi kommentoi vain,
että jokaisella värillä on oma tarkoituksensa. Joten kirjoitin sillä harmaalla muistikirjaani ja oivalsin: Se on ehdotus! Sitä ainakin
sillä kerralla harmaa väri yhdistettynä kirjoitettuun lauseeseen minulle merkitsi.
Päädyin kirjoittamaan omassa mielessäni
tapahtuneen alla olevaksi NLP-harjoitukseksi. Harjoitus on NLP-sovellus luovasta
kirjoittamisesta. Kirjoittamisen tai piirtämisen annetaan tapahtua itsellään, tietoisen
mielen sitä rajoittamatta tai siihen vaikuttamatta.

Viivin värikynät
1) Katso värejäsi ja valitse se, joka ensin kutsuu eniten.
2) Huomaa (vain huomaa), mikä osa sinussa haluaa saada viestinsä esiin.
Anna sen osan kirjoittaa tai piirtää viestinsä paperille.
3) Kun ensimmäinen viesti on kirjoitettu, valitse uusi väri, ja jatka samaan tapaan.
4) Joskus jokin mielesi osa voi ilmoittautua ensin. Siinä tapauksessa voitte osan
kanssa valita yhdessä sopivan värin ja sitten tehdä jäljen paperille, kuten edellä.
5) Jatka niin kauan kuin haluat, pienissä osissa tai yhteen menoon.
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tulee vastaan ajatus, että kaikkea osaamista ei välttämättä halua osata. Minkä osaamisen huomaat olevan omilla
rajoillasi? Haluaisitko esimerkiksi osata
olla fanaattinen, kuten Hitler? Voiko
jokin osaaminen olla itsessään paha tai
huono?
Onneksi osaamiseen kytkettynä tulee
aina nippu valintoja. Osaaja voi valita,
käyttääkö hän osaamistaan vai ei, millaisissa tilanteissa hän sitä käyttää ja
miten. Yksirataiset ratkaisut, jumit ja
toimimattomat toistot ovat niitä asioita,
jotka liittyvät vaihtoehdottomuuteen,
osaamattomuuteen. Todelliseksi taidoksi
nousee vaihtoehtojen löytäminen ja valintojen tekeminen.
NLP:n aarrearkku alkaa avautua, kun
oivallat, että mitä ikinä kaipaat, sinulla
on jo pääsy siihen. Jo pelkästään omassa
itsessä lymyävät osaamiset ovat valtava
aarreaitta. Mitä joustavammin osaat
käyttää erilaisia ominaisuuksiasi, vahvuuksiasi (ja mahdollisia heikkouksiasi),
sitä enemmän osaamista sinulla on käytössäsi.
Jotta oman, itsessä olevan hiljaisen osaamisen voi saada käyttöön, on hyvä olla
yhteys omaan itseen ja myös niihin mielen osiin, jotka eivät välttämättä arjessa
ole aina tiedostettuja.

HENNA LAUKKA
Kirjoittaja Henna Laukka on
NLP Trainer. Lue lisää Hennasta:
www.koivulaukka.com

MIELI | TALVI 2020 29

Uskaliaitten
unelmoijien NLP-klubi
perusti YouTube
-kanavan
Epätäydelliset naiset esittää:
NLP-kokeiluja käytännössä

Neljän NLP Trainerin ja muutosvalmentajan YouTube-kanavalla pääsee tutustumaan
siihen, mitä NLP eli neurolingvistinen prosessointi oikein on. Kanavalla tehdään
helppoja ja toimivia harjoituksia, joiden avulla voi helpottaa ja ratkaista
päivittäisiä haasteita. Marraskuussa 2020 avatun kanavan ensimmäinen kausi
on nimeltään Epätäydelliset naiset esittää: NLP-kokeiluja käytännössä.
Tavoitteena on levittää tietoa NLP:stä ja tarjota helposti lähestyttävä
tapa tutustua NLP-menetelmiin.
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Ivi Maunuksela-Malinen, Hanna Aarela,
Anu ”Nunu” Laitinen ja Kati Lappalainen ovat NLP Trainereita, joita yhdistää
unelmointi. He perustivat Uskaliaat
unelmoijat NLP-klubin pari vuotta
sitten saadakseen lisää potkua omille
unelmilleen.
Kaikillahan unelmia on, mutta uskaltaako niistä puhua? Ivi kertoo pohtineensa
asiaa jo aikaisemmin luettuaan artikkelin, jossa kerrottiin, miten vaikeaa monille on toisen ihmisen hyvien uutisten
vastaanottaminen.
– Silloin tajusin todella vahvasti, miksi
en meinaa uskaltaa kertoa unelmistani.
Pelkäsin tyrmäystä. Minusta tuntui,
ettei juuri kukaan sanonut mitään positiivista, kun avauduin jostain ideastani
tai tehnyt kiinnostunutta lisäkysymystä,
kun kerroin jostain ihanasta mahdollisuudesta.
Kauhukseen hän huomasi toimivansa
itse aivan samalla tavalla.
– Kun toinen kertoi ideastaan, suustani
vain pulpahti: ”Mutta oletko ajatellut…”.
Pohdinnan tuloksena synty ajatus uudesta ryhmästä.
– Kun on kerran sururyhmiä, eikö voisi
hyvin olla myös iloryhmiä?

Yhteinen unelmointi kannattaa
Klubin toiminnan pohjana ovat NLP-yhdistyksen eettiset ohjeet, toisen ihmisen
maailmankuvan kunnioittaminen ja
suvaitsevaisuus NLP:n eri ilmentymiä
kohtaan. Jokainen NLP:tä käyttävä kehittää ja vie sitä eteenpäin.
Uskaliaat unelmoijat ovat tavanneet pari
kertaa kuukaudessa yli vuoden ajan.
Aluksi he tutustuivat toisiinsa ja juttelivat sen hetkisistä unelmistaan ja niiden
tilasta.
– Periaatteenamme on aina kannustaa
ja heijastaa takaisin toisten potentiaalia – ehkä jopa suurempana kuin toinen
itsekään pysty sitä tunnistamaan. Ver-
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tailimme omia NLP-kokemuksiamme ja
jaoimme sillä hetkellä ajankohtaisia löytöjä ja vedimme harkkoja toisillemme.
Alun unelmat ovat kehittyneet ja jopa
muuttuneet. Klubissa onkin havaittu,
että unelmat ovat kehittyvä prosessi eikä
yksittäisten tavoitteiden sarja. Yhdessä
unelmointi auttaa näkemään omat
ajatukset selvemmin ja löytämään
oikean tien.

YouTube-kanavalla NLP:tä kaikille

teita sekä assosiointia, dissosiointia ja
kolmea näkökulmaa.
Seuraavalle tuotantokaudelle suunnitellaan NLP-klubilaisten haastatteluja. Jos
kuulut NLP-klubiin ja haluaisit päästä
kertomaan omia kokemuksiasi NLP:stä,
ota yhteyttä sähköpostitse jutun lopusta
löytyvään yhteystietoon. Samoin myös,
jos olet unelmointilihaksesi kehittämisestä kiinnostunut. Parhaillaan suunnitellaan myös uudenlaista unelmointi- ja
sitä tukevaa toimintaa!

Ajatus YouTube-kanavasta syntyi ajatuksesta auttaa muitakin ottamaan käyttöön helppoja NLP-työvälineitä.
– Syntyi idea, että mitä jos vain videoitaisiin nämä meidän keskustelumme ja
laitettaisiin verkkoon tarjolle. Kun voisi
kokeilla eri ihmisten vetämiä NLP-treenejä ja voisi helpommin havaita, kannattaako itse lähteä NLP-koulutukseen.
Ideointipohjaa todella löytyy, sillä ryhmässä on asiantuntemusta hyvin eri
aloilta. Hanna Aarela on Feel Vegas
päällikkö Veikkauksella, Anu Laitinen toimii koulutyön tukihenkilönä
Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisprojektissa, Kati Lappalainen on IT-järjestelmien käyttöönottokonsultti ja Ivi
Maunuksela-Malinen asiakaskokemuksen kehittäjä Tullissa. Kaikki naiset ovat
NLP Trainereita ja Muutosvalmentajia.
Ryhmästä löytyy myös yrittäjä- ja esimieskokemusta, artesaanitaitoja, joogaohjausta ja naisvoimaa.
Kun kanavan ns. ensimmäisen tuotantokauden nimeksi muotoutui Epätäydelliset naiset esittää, paineet videoiden
teossakin hävisivät. Epätäydellisyys
tarkoittaa, että jokainen on täydellinen
juuri sellaisena kuin on, ja tämä ajatus
antoi jokaiselle vapauden olla oma itsensä.
Videot on tehty ryhmän tapaamisista,
ja niissä vuorottelevat keskustelu ja
harjoitusten ohjaustilanteet leppoisassa,
iloisessa tunnelmassa.
Ensimmäisen tuotantokauden aikana
käsitellään maailmankuvaa, ankkurointia, uskomuksia, sisäistä puhetta, tun-

SOILI HÄMÄLÄINEN
NLP Trainer, Suomen NLPyhdistyksen hallituksen jäsen,
NLP-yhdistyksen Tampereen
paikallistoiminnan aluevastaava

ammattilaisia | seija mauro
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Ivi
YouTube-kanavassa minulle
yhdistyy loistavasti yhdessä
tekeminen ja hyvän tekeminen.
Tuntuu siltä, että NLP-periaatteilla ja perustreeneillä voisi tosi
moni ihminen auttaa itseään voimaan hyvin. Varsinkin nyt, kun kaikkialta tuupataan huolestumista ja pelkoa
silmille, ja se voi lisätä voimattomuuden tunnetta.

Minulle tämä ryhmä on ollut
myös henkireikä (tässä etäajassa) ja iloinen yhteisö, jossa on
voinut jakaa kokemuksiaan ja
saada tukea unelmilleen. YouTube-kanava oli minun mielestäni tulos
siitä, että meillä on niin kivaa, että jutut
lähtee aina vähän lapasesta... YouTube-kanavakin oli aluksi vain villi ajatus, joka sitten muuttuikin todeksi!

Näin me voimme tarjota matalan kynnyksen mahdollisuutta
tutustua NLP:hen. Ja toisena se, että yhdessä tekeminen on
niin kivaa ja näillä meidän periaatteillamme oppii hyvin pois
viilauksesta ja ikuisesta viimeistelystä. Better done than perfect
ja vielä mieluummin: parempi ilolla aikaansaatu kuin täydellinen tuotos, jota ei ikinä ole julkaistu.

Ja koska olemme Uskaliaat Unelmoijat, niin aateluus velvoitti tässäkin suhteessa; heittäytymistä unelmien vietäväksi ja
uskallusta mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Itse
koin oppineeni olemaan vähemmän itsekriittinen ja kokemaan
enemmän itsemyötätuntoa! Ja parasta; muutkin voivat maistaa
NLP:tä ja ehkä innostua siitä!

K a ti

Minulle Uskaliaat unelmoijat merkitsee mahtavaa mahdollisuutta
laajentaa omaa maailmankuvaani
kannustavassa ja iloisessa seurassa ja uskaltautua unelmoimaan enemmän.
YouTube-kanava on taas mahdollistanut minulle tekemisen
ja kokeilemisen ilon muiden
mukana hauskalla tavalla. Ja
lisäksi muiden kanssa on oppinut
itsestään hurjasti. Hyvässä seurassa
kannattaa viettää aikaa.

Videot löydät Youtubesta haulla
Uskaliaat unelmoijat
https://www.youtube.com/channel/
UCdKBiv-QMYLgyhu7kNmH_0w/videos

Minulle Uskaliaat unelmoijat tarkoitti
alusta saakka foorumia, missä voi
vapaasti puhua omia ajatuksia
ja unelmia, ja niitä kaikkia kannustetaan. Olen itsekin uskaltautunut kertomaan enemmän
ja avoimemmin omista unelmistani – ensin tässä foorumissa ja
myöhemmin myös muualla. Se on
kannustanut omalla positiivisella
energiallaan olemaan avoimempi.

H an na

YouTube-kanava on myös mahdollistanut
sellaista, mikä on ollut pitkään mielessä ja yksin ei ole uskaltautunut tekemään. Tässäkin tulee ryhmän vahvuus esille,
miten hyvin erilaisuutemme toimii ja sopivasti näkökulmia ja
vuorovaikutustyylejä ilmentyy omassa porukassa. Vahvuus on
siinä, että kannustamme toisiamme, ideoita virtaa ja sitä kautta on rohkeutta saada enemmän aikaiseksi.

sähköpostiosoite: uskaliaatunelmoijat@gmail.com
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Salaisuus,
jonka avulla saavutat toisten
luottamuksen – välittömästi
Kun paljastat haavoittuvuutesi, annat toisille luvan näyttää oman
ihmisyytensä, sanoo Jarkko Meretniemi ja jakaa samalla MIELIlehden lukijoille salaisuutensa. Sellaisen, joka avulla saavutat toisen
ihmisen luottamuksen välittömästi.
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Alkusyksystä tapahtui jotain, joka muutti elämäni.

kinoinnin yrittäjälle, joka paljastaa, ettei hänellä
ole asiakkaita eikä hän uskalla myydä.

Pohjustan hiukan.
Vaikka kirjoitan työkseni myyvää tekstiä, olen
hyvin epäaktiivinen somessa. Joskus menee viikkoja, etten postaa mitään.
Mikä on hölmöä, sillä olen yrittäjä, enkä kylve
asiakkaissa.
Aktiivinen seuraajakuntani LinkedInissä on suppea ja siksi postaukseni saavat vain vähän tykkäyksiä, muutamasta peukusta pariin kymmeneen.
Varsinkin kevät oli minulle hiljaista someaikaa,
sillä olin ahdistunut.
Korona oli rokottanut liiketoimintaani niin, että harvatkin asiakkaat olivat kaikonneet. Olin
puun ja kuoren välissä: jos mielin jatkaa yrittäjänä, oli alettava myymään.
Kesän aikana lähetin yli kahdeksankymmentä
myyntimeiliä, joista yhteen vastattiin. Lopputulos: nolla kauppaa. Joten syksyn tullen piti tarttua puhelimeen.
Mutta se oli ongelma, sillä viiden yrittäjävuoteni
aikana soittamani myyntipuhelut saattoi laskea
yhden käden sormilla.
Miksi en ole soittanut enempää? Koska olen
pelännyt torjuntaa. Olen hävennyt itseäni ja
tekemisiäni.
Ensin painin soittoajatuksen kanssa päiväkausia, kunnes yhtenä aamuna turhauduin. 12- ja
14-vuotiaat poikani olivat lähdössä kouluun, kun
sanoin heille, että jos en ole iltapäivään mennessä
soittanut kahdeksaa myyntipuhelua, maksan molemmille satasen. Elimme kädestä suuhun, joten
maksaminen ei ollut vaihtoehto.
Muutaman tunnin venkoiltuani soitin puhelut.
Täydellisen paniikin vallassa, mutta soitin silti.
Koko ajan kehoni luuli olevansa hengenvaarassa.
Kahdeksasta ihmisestä neljä vastasi puheluihini,
yksi ehdottoman kieltävästi, yhden kanssa sovin
jatkopuhelun. Olo oli kuin maratonin jälkeen.
Myöhemmin illalla analysoin kokemaani. Halusin kirjoittaa siitä julkisesti mutta epäröin.
Pelkäsin, että someyhteisö kääntää selän mark-
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Sitten muistin erään AA:ssa käyvän ystäväni sanat: olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme.
Jos halusin vapautua häpeästä, joka esti minua
myymästä (ja laajemmin elämästä elämääni), minun piti paljastaa itseni.
Joten kirjoitin tekstin ja postasin sen arastellen
LinkedIniin.
Sitten tapahtui jotakin outoa.
Muutamassa tunnissa postaus keräsi kymmeniä
tykkäyksiä. Päivien kuluessa tykkääjämäärät
kasvoivat, kunnes lopulta yli 850 ihmistä osoitti
tukensa vaikeuksiani kohtaan. Vertailun vuoksi:
edellinen postaukseni sai 7 tykkäystä.
Kommentoijiakin oli kymmenittäin. Moni jakoi
tarinoita omista vaikeuksistaan myynnin parissa.
Olin kuin puulla päähän lyöty.
Ihmiset tunnistivat itsensä minun edesottamuksistani. Se, minkä olin kuvitellut olevan vain
omaa yksityistä kyvyttömyyttäni, olikin universaali kokemus.
Vereslihainen tarinani, jonka pelkäsin erottavan
minut laumasta, olikin väylä näiden tuntemattomien ihmisten sydämeen.
Postaus poiki yhteydenottoja ihmisiltä, joihin
en olisi muuten törmännyt. Oli helppo aloittaa
keskustelu, kun lähdimme kulissien ylläpitämisen
sijaan paljaan ihmisyyden tasalta.
Olen kiitollinen kaikille niille, joilta olen saanut
menneiden kuukausien aikana apua myynnin ongelmiini. Vaikka joudun edelleen tekemään töitä
itseni kanssa, minulla on asiakkaita ja tulevaisuus näyttää aurinkoiselta.
Erityisen kiitollinen olen vaikeuksistani, jotka
opettivat, että se, mitä eniten yritämme piilottaa,
onkin se, mikä yhdistää meidät toisiin: oma haavoittuvuutemme.
Kun uskallat paljastaa itsesi, annat meille muille
luvan olla ihminen ja muistutat, että erot meidän välillämme on vain kangastusta. Me kaikki
olemme ihmisyydessä yhtä.

Huumorisaappaat

JAAKKO MERETNIEMI
Jarkko Meretniemi on myyvän
kirjoittamisen yrittäjä, joka uskoo
siihen, että tie ihmisten sydämeen
käy autenttisten tarinoiden kautta. Silloin kun Jarkko ei kirjoita,
hän säveltää biisejä kotimaisille
artisteille (esimerkiksi Laura Närhi,
Anssi Kela, Samuli Edelmann) ja
brändeille (K-Supermarket, MTV3,
Lidl). Jarkko on hyvin kiinnostunut
sinun tarinastasi, joten tökkää
connectia (LinkedIn) tai soita
(p. 050 3032 032) tai käy kylässä
(www.tarina-akatemia.fi).

jakaminen | jaakko meretniemi

Ihmiset tunnistivat itsensä
minun edesottamuksistani.
Se, minkä olin kuvitellut
olevan vain omaa yksityistä
kyvyttömyyttäni, olikin
universaali kokemus.
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mieliharkka | tiina sirkiä

Mieliharkka
Valitse: teetkö, tai etkö tee?
Arkipuheessa kuulee ihmisten usein sanovan: ”Yritän tehdä”. Mitä ”yritän”
tarkoittaa tässä yhteydessä?
Vaihtoehtoja voivat olla:
- en oikeastaan halua tehdä (mitä pyysit), ja en tiedä, miten sanoisin (sinulle) ”ei”
- olen epävarma kyvyistäni, enkä tiedä, pystykö tekemään tämän
- en tiedä, mitä haluan elämässäni
Oma sisäinen puheemme ohjaa toimintaamme ja myös sitä, mitä ja miten
puhumme muille. Kuinka vahvasti olen tekemässä, kun puheessani asuu sana
”yritän”? Kuinka tosissani olen omien unelmieni kanssa?
Mieti hetki vaikkapa ajatusta: ”Yritän tulla taitavaksi juoksijaksi.”
Alitajuntamme hämmentyy, kun toisaalta halumme on mennä tavoitetta kohti,
ja toisaalta jalkamme ovat kuin muurattu betoniin.
Tekemisen yrittäminen voi suoraan tekemiseen verrattuna hukata energiaa ja
aikaa. Suorempi ja tuloksekkaampi tie on tehdä.
”Try not. Do. Or do not. There is no try.”
– Yoda, Star Wars: The Empire Strikes Back –

Kurkista noin neljän minuutin video aiheesta:
http://bit.ly/trynotmieli

MIELI-lehteen ajatusharjoituksen tuotti Tiina Sirkiä
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Ihmisille
Ihmisten sisällä asuvat ihmiset
vuosi vuodelta enemmän aikuiset
kutsuvat itsensä juhlimaan
eivät koskaan kuolemaan.
Silti kaikki kuolevat,
kunhan ensin elävät.
Tuntevat, näkevät, kuulevat
ihmisen muissa, ihmisen itsessään.
Kunnes hänen, joka lähtee, jälkeen
täällä on tyhjää.
Viimeiset juhlat pukeutuvat surupukuun,
jotta rakkauden voi muistaa ilossa ja valossa.

MIELI-lehti muistaa koronaan menehtyneitä ja heidän omaisiaan
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nlp-reseptejä | maria karoliina suoste

Vaikean hetken
suunnanmuuttaja
Kuinka päästä yli vaikeista hetkistä ja selviytyä haasteista? Yrittäjä
Maria Karoliina Suoste kertoo oman NLP-reseptinsä, jossa on
mukana tehokkaita ja toimivia NLP-aineksia.

”Tämä vuosi on ollut erityisesti ihan kamala, mutta huomaan, kuinka reseptistäni on tullut mukana kulkeva voimavara. Kun reseptiä toistaa usein, huomaan ikään kuin kasvaneeni käyttämään sitä
luonnollisena osana haasteista selviämisen kokonaisuudessa. Havaitsen sen helpottaneen stressiäni
huomattavasti. Ja kaikki minut tuntevat tietävät, etteivät stressitekijäni ole aivan vähäiset.”

Resepti
No ei tästä tuu yhtään mitään – vaikean hetken suunnankäännösresepti
- hyppysellinen tuntemuksien tunnustelua
• missä kohtaa lannistuminen nyt kehossa tuntuu, kuinka vahva tuo tunne on
- tilkka tilanteen hyväksymistä
• okei, harmitus pääsi nyt valtaamaan mielen, mutta se ei määritä jatkoa
- kupillinen positiivisuutta
• on tästä samasta kyllä ennenkin selvitty!
- 2 pakettia uskomusten muuttamisharjoituksia
• Esim. SWISH tai jokin muu helposti mieleen tuleva.
Vahvista tämä harjoitus tarvittaessa toistamalla.
- tunnustele olotilaa uudelleen
- 1 kpl positiivisia ankkurointeja
- harmituksen muuntaminen opiksi

Reseptiä voit maustaa mielesi ja makusi mukaan – sinä tiedät, mikä toimi sinulla parhaiten!
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Mielikirja
Mitä lukulistalle, yöpöydälle, bussimatkalle,
palaverien väliin, lahjaksi itselle tai läheiselle,
joka haluaa kehittää itseään? MIELI-lehden
MIELI-kirjoista löydät vinkkejä!

42 MIELI | TALVI 2020

mielikirja | seija mauro ja terhi mäkiniemi

Opas sujuvan työelämän ja oman
ajattelun avaamisen tueksi
Uupumisoireiden lisääntyessä työyhteisöt
joutuvat toden teolla pohtimaan keinoja,
miten vuorovaikutus sujuu terveyttä tukien ja hyvinvointia tuottaen. Siksi työssä
tarvitaan uudenlaista ja tuoretta tapaa
ajatella, taitoa johtaa omaa energiaa vuorovaikutuksessa.

Ruutu Sirkku: Coachin
työkalupakki
Alma Media, 2020
212 s.

Tähän coaching tarjoaa hyviä välineitä
esimerkiksi haastamalla ja aktivoimalla
ajattelua, tuottamalla tunne-energiaa
kohtaamistilanteisiin ja rakentamalla laadukkaampaa vuorovaikutustyyliä.
Ratkaisukeskeinen ammattimainen
coaching on tavoitteellista toimintaa,
jossa coach auttaa asiakasta määrittämään, mitä tämä haluaa. Sen avulla myös
poistetaan esteitä, huomioidaan arvoperusteiset valinnat ja merkityksellisyyden
kokemus, nähdään kokonaisvaltainen
hyvinvointi ja kannetaan vastuuta omista
valinnoista ja toimintatavoista.

Työelämä vaatii monenlaisia taitoja
Työelämässä menestyvät he, jotka panostavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin, itsetuntemuksen kehittämiseen,
itsereflektioon, tunneälykkyyteen, empatia- ja tilannetaitavuustaitoihin sekä
tietoisuustaitoihin. Työelämä kysyy yksilöiltä monenlaisia taitoja niin itsensä johtamisesta verkostoitumis-, ja päätöksentekotaitoihin ja luovasti sekä kriittisesti
ajatteluun.
Kirjan kirjoittaja Sirkku
Ruutu on psykologi (PsM),
opettaja (KM), psykoterapeutti
(VET), coach (MCC, ICF) ja
johdon työnohjaaja. Ruutu on
kirjoittanut useita ohjausalan
ja johtamisen oppaita.
Lue lisää: www.siria.fi

Kun tietoa puskee päivittäin monista eri
viestintäkanavista, aivot kuormittuvat
ennemmin tai myöhemmin. Jos kognitii-

vinen kapasiteetti lakkaa, coaching on
keino palauttaa aivot keskittymisen ja
hallinnan tunteen tilaan, käsittelemään
asioita yksi kerrallaan. Siksi coachingiin
kannattaa panostaa.
Coachin työkalupakki syntyi tarpeesta
vahvistaa suomenkielistä coaching-kirjallisuuden tarjontaa. Teoksen fokus on
business-coachingissa ja työelämään liittyvissä vuorovaikuttamisen tavoissa. Teos
on napakka paketti tietoa ja taitoharjoituksia ammattimaisesti coachaavalle ja
se sopii niin vastavalmistuneille kuin jo
kokeneille coach-konkareille.

Avaamaan omaa ajattelua
Taito ajatella uudella ja tuoreella tavalla
vaatii pysähtymistä etenkin uskomusten
ja tulkintojen äärelle, jottakauaskantoisten, eettisten ja viisaiden valintojen
tekeminen onnistuu. Coach auttaa valmennettavaa tutkimaan omaa ja yhteisön
ajattelua systeemisesti. Tarkemmin sitä,
mitä ja miten ajattelu on rakentunut, mistä se kumpuaa ja olisiko ajatuksia aihetta
tarkastella välillä kriittisesti.
Kirja tarjoaa toimivia, helposti käyttöön
otettavia työkaluja ajatusten aktivointiin,
oivalluttamiseen, ongelmanratkaisuun
ja myönteisen tulevaisuuden luomiseen.
Menetelmät on avattu käytännönläheisesti ja ne voi ottaa heti käyttöön. Osa
menetelmistä on perustasoisia, osa vaatii
enemmän vuorovaikutusosaamista.
Kirjoittaja Terhi Mäkiniemi

Coachin työkalupakki on tiukka paketti
tietoa ja taitoharjoituksia ammattimaisesti
coachaavalle. Mainio lisä suomenkieliseen
coaching-alan kirjallisuuteen!
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Itsensä johtajille: kehittämisen,
oppimisen ja oivaltamisen
matkalle
Valmentava mentorointi on käytännönläheinen, selkeästi jäsennelty ja koostettu kirja. Nimestään huolimatta se sopii
mentorien lisäksi coacheille, kouluttajille, valmentajille, työnohjaajille ja esihenkilöille. Näissä kaikissa ammateissahan tarvitaan myös mentorointitaitoja!

Kuva

: Kau

ppak
ama

ri

Ristikangas Vesa, Ristikangas
Marjo-Riitta, Alatalo Marjut:
Valmentava mentorointi –
Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen 2. uudistettu painos
Kauppakamari, 2021
312 s.

Kirja kannattaa lukea, kun haluat kehittää itsensä johtamista oman mielen ja
tunteiden sekä vuorovaikutuksen osalta
ja soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa.
Sisältö kutsuu vahvasti kehittämisen,
oppimisen ja oivaltamisen matkalle, valmentavan ajattelu- ja toimintatavan äärelle. Se sopii erinomaisesti niin mentoroinnin ensiaskeleita ottaville kuin jo
kokeneemmillekin yrityskulttuurin
kehittäjille. Koska kirjan tieto ei muunnu itsestään käytännön teoiksi ja toiminnaksi muuttaen yritystä tai yksilöä,
harjoituksia on tehtävä. Kirja tarjoaakin

44 erilaista työkalua toimivampiin
yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin.
Kirjan liiteosiosta löytyy muun muassa
GROW-mallista jalostettu valmentava
Pilari-työkalu.

Läsnäoloa tulkinnan sijaan
Tänä päivänä työelämän vuorovaikutustilanteet kysyvät kärsivällisyyttä ja
syvempiä ihmissuhdetaitoja kaikilta.
Hyvässä vuorovaikutuksessa ei voi olla
miettimättä, mitä sanoo ja miten sanoo.
Toista ei ole varaa kuunnella puolella
korvalla ja tehdä heppoisia tulkintoja
tarkistamatta, mitä tämä oikeasti tarkoitti. Kun tulkinta ei kanna, tarvitaan
taitoa havainnoida. Toinen ihminen on
kohdattava, kuultava ja nähtävä kokonaisena. Omalla kartallaan – sellaisena
kuin hän on, ei sellaisena kuin hänen
tulisi toisen mielestä olla. Tämä kysyy
taitoa.

Mentori, valmentaja – ja hyvä johtaja
kohtaa toisen ihmisen hänet kokonaisena
nähden ja kuullen. Valmentava mentorointi
– Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen
antaa työkalut tähän.
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Kirjan käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla voi rakentaa molempia
osapuolia hyödyttävämpää luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jossa
oppimista tapahtuu molemmin puolin.
Valmentavan mentoroinnin työkaluista
pystyy ammentamaan uusia näkökulmia
ja työkaluja niin esihenkilö- kuin koulutus- tai ohjaustyötäkin tekevä.

SYSTEEMINEN AJATTELU auttaa ymmärtämään, millä tavalla
ihmisiä ympäröivä todellisuus ohjaa yksilön ajattelua ja toimintaa
vuorovaikutussuhteissa, näkökulmien tarkastelussa ja kokonaisuuksien rajaamisessa. Kun ymmärrys systeemisyydestä kehittyy,
voi asioihin vaikuttaa enemmän itselleen sopivalla tavalla.

Kommunikaatio on kaikkea kaiken
aikaa
Uudistettu kirja on laajempi ja tarkempi
paketti kahdenkeskisten vuorovaikutussuhteiden ja keskusteluiden laadun parantamiseen. Työkalujen tuella voi vaikuttaa omaan asenteeseen, ajatteluun,
tunteisiin ja toimintaan arjessa ja työssä.
Se, mitä kunkin sietoikkunassa milloinkin on, vaihtelee. Organisaatiotasolla
lisähaasteen tuo työn määrän muuttaminen yksilölle sopivammaksi.
Systeemisestä näkökulmasta katsoen
kaikki vaikuttaa kaikkeen: kaikki yrityksen työntekijät, kaikki kohtaamiset
työpaikalla ja kaikki kommunikaatio
ihmisten kesken. Keskiöön nousee vuorovaikutus ja sen eri ominaisuudet, ei
vain kahden ihmisen väliset kohtaamistilanteet.
Kirja myös muistuttaa, että jos juurisyy ihmisen pahoinvoinnille kumpuaa
työstä ja siihen kuuluvien työtehtävien
liiallisesta määrästä, niitä tulee muuttaa
käytännössä, ei vain työntekijän omassa
mielessä.

KIRJAN KIRJOITTAJAT toimivat Bomentis Coaching House Oy:ssä
Executive Coacheina ja kouluttavat muun muassa systeemisiä Business
Coacheja tuloksellisemman ja kestävämmän työelämän tueksi. Molemmilla Ristikankailla on NLP-koulutustaustaa, Marjo-Riitalla sekä Practitioner- että Master Practitioner -koulutus. Lue lisää: www.bomentis.fi
Kuvaaja: Victoria Ristikangas, Bomentis Oy

Kirjoittaja Terhi Mäkiniemi
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Matka itseen vei eroon
terveysongelmista
Maria Nordinin Eroon oireista -kirja
avaa ja taustoittaa menetelmän, jonka
harjoituksilla kirjoittaja sai omakohtaisesti apua useissa paranemisen prosesseissa. Paranemisa edelsi NLP-taustaisen
Annie Hopperin kehittämän DNRS-menetelmän pitkäaikainen käyttö, mikä
avasi Nordinille portin terveempään
elämään.

Nordin Maria: Eroon oireista
Viisas Elämä, 2020
328 s.

Kirjan punainen lanka on itsetuntemus ja
matka itseen. Tuo ovi avautuu ymmärtämällä tietoisuuden ja kehomielen toimintamallien, mekanismien, ajatuskulkujen,
tunnereaktioiden sekä traumojen yhteisvaikutusta.

Sitkeyttä vaativa menetelmä

Maria Nordinin
kehomieltä
tasapainottavan
harjoitusmenetelmän
tavoitteena on avata
mieltä ajattelemaan
uudelleen. Eroon
oireista -kirja on
puhuttanut, ja
kohahduttanutkin.
Mitä mieltä sinä olet?
Lue arvostelu, ehkä
innostut lukemaan
myös kirjan!
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Menetelmä syntyi Nordinin tutustuttua
eri tieteenalojen lukuisiin tutkimuksiin
oireiden syntymekanismeista ja juurisyistä. Kirjoittajan mukaan useat tutkimukset palautuvat lähtökohtiin ihmisaivojen
rakenteesta sekä puolustusjärjestelmän
väärinkäsityksiin tai ylireagointiin tilanteissa.
Kirjassa esitelty Nordinin kehittämä Free
to Heal® -menetelmän vaikutus perustuu
1. neuroplastisuuteen, eli aivojen kykyyn
muokata uusia radastoja, hermoverkkoyhteyksiä,
2. tietoisuuden kasvattamiseen ajatuksista, tunteista ja toiminnasta,
3. minuuden kokemuksen kehittämiseen.
Menetelmä ei ole lääketieteellistä hoitoa
eikä hoitomuoto. Se on kehomieltä tasapainottava harjoitusmenetelmä, joka kysyy
sitkeyttä, sitoutumista ja toistoja. Aivot tulkitsevat tässä hetkessä tilanteita ja tapahtumia aiempien kokemusten pohjalta.
Kun aivojen tulkinta kulloinkin vaarallisista tai uhkaavista tekijöistä ei ole
tietoista, reaktiot yllättävät. Esimerkiksi alitajuiset pelot ja niiden pohjalta
kumpuavat virheelliset tulkinnat saavat

aikaan monia reaktioita. Jos niitä vastustaa, tulee yliherkäksi ja -virittyneeksi.
Trauman seurauksena aivot jumiutuvat
ja ihminen juuttuu toistamaan samoja
malleja päivästä, viikosta ja kuukaudesta
toiseen.

Oman voiman vapauttaminen
Kirja kuvaa 12 helposti opittavaa askelta
oman parantavan voiman vapauttamiseen. Niiden tukemana ihmisen on mahdollista alkaa muistamaan esimerkiksi
toisenlaisia aikoja elämässä: onnellisia ja
hyviä ikävien sijaan. Kun kaikki muokkaa aivoja, niin tekee ajattelu, tunteet ja
toimintakin.
Nordinilla käänne parempaan alkoi siitä
ymmärryksestä, miten fyysiset oireet kehossa heijastivat sellaisia elämän tapahtumia esimerkiksi lapsuudesta, joihin liittyi
kokemusta uhasta.
Kun elimistön puolustusjärjestelmä virheellisesti yhdisteli tavanomaisia asioita,
kuten äidin hajuvesi tai lateksin tuoksu,
uhan tai vaaran kokemukseen, Nordin sai
oireita, ja kuormittuneena aiemmat hermoverkkokytkennät aktivoituivat, jolloin
hänellä puhkesi ympäristöyliherkkyys.
Eroon oireista -kirja kuljettaa lukijan
tutkimusmatkalle syvemmälle itseen,
ajatuksiin, tunteisiin, käyttäytymiseen,
reagointeihin ja toimintaan eri tilanteissa.
Kun itseään tutkiskelee, tietoisuuteen voi
tulla asioita, joiden olemassaoloa ei ole
aiemmin havainnut, kuten huolia, murheita, uhan ja pelon kokemuksia. Kun
niihin voi tarttua pienin askelin yksi kerrallaan, niitä on helpompi käsitellä. Kirja
sopii teemasta ja ajattelutavasta kiinnostuneille, esimerkiksi kaikille itsensä
kehittämisen polulla oleville ja coacheille,
kouluttajille ja valmentajille.
Kirjoittaja
Terhi Mäkiniemi
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Lempeyden kirja, ihana kirja
Mitä lempeys on? Mihin tarvitaan itsemyötätuntoa? Miksi näistä teemoista
kirjoitetaan lähes jokaisessa tuoreessa
teoksessa nyt?
Kirjoittajien Reija Könösen ja Sanna
Wikströmin mukaan itsetutkistelu
ymmärretään liian herkästi oman napanöyhdän ympärillä pyörimiseksi tai
itsekeskeisten ihmisten puuhaksi. Kaikki kuitenkin lähtee itsestä. Jotta voi olla
ja jotta voi kehittyä, on ensin siistittävä
omat pimeät mielen ja sielun nurkat ja
kulmat. Päivittäin käymme pään sisäistä ajatuspuhelua siitä, mitä ja minkälaisia olemme. Kun siitä tulee tietoiseksi,
voi tilannetta onneksi lukuisin mielen
työkaluin muuttaa. Ja se kannattaa, sillä kirjailijoiden mukaan toisen ihmisen
kykenee kohtaamaan sillä tasolla, jolla
ensin on itsensä kohdannut. Siksi myös
toiset ihmiset toisinaan ärsyttävät niin
helposti.
Lempeyden laajeneminen elämän eri
alueille lisää tutkitusti onnellisuutta ja
optimismia. Kukapa meistä ei haluaisi
olla onnellinen? Lempeämmän asenteen
opettelu kannattaa, sillä se muuttaa aivoja. Aivoissa vahvistuvat ne radastot,
joita niissä aktivoimme. Optimismi, onnellisuus, kärsimyksen vähentäminen,
tai tyytyväisyyden lisääminen vahvistavat tutkitusti eri radastoja, kuin ahdistus, tuska ja ärtymys.
Kaikki me osaamme olla lempeitä.
Kriittisen ja kovan elämän kiemuroiden keskellä kieppuessa lempeys on
vain saattanut jäädä taka-alalle, tai sen
ympärille on kasvanut paksu panssari.
Syvälle sisään piilotetut kokemukset,
haavat tai elämän koettelemukset
muovaavat meitä. Moneen suuntaan.
Lyhyetkin lempeyttä lisäävät harjoitukset kesken päivän muistuttavat aivoja
palauttamaan fokuksen sinne, missä se
kuuluu olla. Lempeänä ihminen on aina
itsensä puolella.
Kirjassa on erilaisia harjoituksia, joista
kiireinenkin löytää sopivan.

Harjoitukset on jaettu eri kategorioihin
keston ja tavoitteen mukaan:
• 5 minuutin harjoitukset vahvistavat
• 50 sekunnin harjoitukset tasoittavat
• 5 sekunnin harjoitukset pelastavat
Jo kirjan katselu tuottaa iloa, sillä kauniit ja värikkäät kuvat lisäävät takuulla
lukijan mielen lempeyttä. Kirja on lujaa
tekoa lempeästä aiheesta ja tuo iloa silmälle yöpöydän päällä.
NLP:stä tutun mallin mukaan tiukan
sisäisen puheen tuntomerkit löytyvät
lauseista, jotka alkavat muun muassa
seuraavin sanoin:
-Aina…
-Ikinä…
-Taas…
-Et…
Jokainen meistä voi olla lempeä ja kannustava ystävä itselleen, vaikkei ole täydellinen ja vaikkei elämä ole juuri sellaista kuin haluaa. Ja varsinkin silloin.
Lopulta hyvän yhteyden ylläpitämisen
kannalta toisiin yksi perustavanlaatuinen oivallus lienee:”Se minkä voi ajattelulla erottaa, voi myös ajattelulla yhdistää, sillä kaikki tapahtumat, ihmiset ja
elämä punoutuvat lopulta yhteen.”
Kirjoittaja
Terhi Mäkiniemi

NLP mukana lempeyttä
rakentamassa!
Kirjoittajista: Reija Könönen on
NLP Trainer, MSc in Mindfulness,
Mindfulness-(MBLC) ja Myötätunto-ohjaaja(CBLC), ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry
Certified Business Coach sekä
monelle NLP-yhdistyksen toimintaan osallistuneelle tuttu esimerkiksi NLP-illoista. Myös Sanna
Wikström on opiskellut NLP:tä.
Hänet tunnetaan suositun Hidasta
elämää -median perustajana,
kirjailijana ja luennoitsijana.

Könönen Reija, Wikström
Sanna: Lempeyden kirja
Otava, 2020
240 s.

Lempeys on
tärkeää ja itsestä on
hyvä aloittaa, sillä
toisen ihmisen kykenee
kohtaamaan sillä
tasolla, jolla ensin on
itsensä kohdannut.
Näin neuvoo
Lempeyden kirja ja
sen lukenut Terhi
Mäkiniemi.
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Metsä elää; todella,
jo lukiessa tätä kirjaa!

Ohtonen Kimmo: Metsä elää
Docendo, 2020
256 s.

Metsä elää on tämän syksyn vaikuttavimpia kirjoja, itselleni ehkä kaikista
vaikuttavin. Kirjan teksteissä yhdistyy
kaunokirjallinen tarinankerronta ja täsmällinen tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto. Kimmo Ohtonen kirjoittaa
koskettavasti ja läsnä olevasti, on kuin
hän juttelisi juuri minulle. Kun kynä
vaihtuu kameraan, sama tyyli säilyy
kuvissa, on kuin olisin itsekin ollut paikalla katsomassa kameran linssin läpi.
Kuvien ja tekstin laatu selittyy Kimmo
Ohtosen vankalla ammattitaidolla ja
monen vuoden pitkäjänteisellä työllä.

päästä nopeasti eroon, vaan sillä on
tarkoituksensa kokonaisuudessa. Se on
”tietyille vanhan metsän tunnusomaisille asukkaille elinehto...elintärkeä koko
luonnonmetsän monimuotoisuudelle.
Voidaankin kysyä, onko sammalpedillä
lahoava ikikuusi sittenkään kuollut vai
ainoastaan muuttanut olemassaolonsa
muotoa, kuin uudesti syntyneenä.”
Lahoja rakastavat monet linnut, kuten
tikka ja pöllö sekä lukuisat muut eliöt.

Kirja alkaa ja päättyy upeilla kuvilla
metsän eläimistä. Teksti on jaoteltu
neljään pääosaan, prologiin ja epilogiin.
Prologissa Mennyt maailma kerrotaan lyhyesti Suomen niemimaan, sen
luonnon, eläinten ja eliöiden historiaa
viimeisestä jääkaudesta nykypäivään.
Neljä osaa on nimetty vuodenaikojen
mukaan: Kesä, Syksy, Talvi ja Kevät.
Epilogin nimi on Metsä elää.

Kirjan sivuilla metsien asukkaita seurataan varsin kattavasti, isoista pienimpiin. Sanoin ja kuvin kirja kertoo
mm. jalkansa loukanneesta hirviemästä,
karhuperheestä, kuukkelin lennosta
lumisen metsän muodostamassa labyrintissä, pöllöstä lahopuun kolossa
(yksi vaikuttavimmista kuvista on kuva,
jossa pöllön pää pilkistää kolosta ja
katse suuntautuu suoraan) ja pohjoisen
taivaan valtiaasta, maakotkasta. Hömötiainen ja metsähiiri ovat mukana
eläimistä pienimpinä.

Neljän vuodenajan kautta lukijaa kuljetetaan tutustumaan Suomen – erityisesti
pohjoisen Suomen – luonnonmetsien
kokonaiskuvaan. Metsiemme puut, kasvit ja eläimet muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jossa jokainen
pienikin ja hyödyttömältä näyttävä osa
on tärkeä. Lahopuu ei ole vain elämänsä loppuun tullut lahoava puun runko.
Se ei ole rumaa jätettä, josta pitäisi

Metsä elää -kirjan teksteistä välittyy
huoli. Elämme kuudennen sukupuuton
aikaa. Monet ihmisen toimet vaikuttavat metsäluontoon, tuhoavat sen
monimuotoisuutta. Metsissä elää yli
20 000 lajia: nisäkkäitä, lintuja, hyönteisiä, kasveja ja sieniä. Metsiä yksipuolistavien metsänhoitotapojen, lahopuun
hävittämisen, avohakkuiden ja soiden
ojituksen seurauksena lajeista peräti

Metsien tulevaisuus on käsissämme, ja toivoa on,
jos vain ymmärrämme, että ihminen on osa luontoa, ei
siitä erillinen. Lue MIELI-kirjavinkeistä, kenen mielestä
Metsä elää on ehkä viime aikojen vaikuttavin kirja?
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833 on tällä hetkellä uhanalaisia. Lajien lisäksi uhattuina ovat myös erilaiset metsätyypit,
lähes 80 prosenttia metsätyypeistä on arvioitu
uhanalaisiksi. Silti hakkuumääriä on kasvatettu tuntuvasti viime vuosina. Luonnon ääni
on hukkumassa ihmisten äänen alle.
Kirja antaa myös toivoa. Metsien tulevaisuus
on käsissämme, kaikki ei ole vielä menetetty.
Toivoa olisi varsinkin, jos ymmärtäisimme,
että ihminen on osa luontoa, ei siitä erillinen:
”Olemmehan edelleen yksi eläinlaji, vaikka
nykyään aivan omassa ekologissa lokerossamme. Ihmisen syvin olemus ei ole muuttunut yhtä dramaattisesti kuin ihmiselämän
puitteet viimeisen muutaman sadan vuoden
aikana. Metsä opettaa ymmärtämään, jos
emme tarkastelisi sitä pelkästään omista lähtökohdistamme käsin. Sillä: Metsä ei vastaa,
kun sinne huudetaan. Sen sijaan meidän täytyy kysyä kysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia, jotta voisimme ymmärtää metsän syvimmän olemuksen.” Olisiko metsällä sanottavaa
meille, olisiko ihmisen ja metsän syvimmällä
olemuksella jotain yhteistä?
Luin tekstit, katsoin upeat kuvat. Läpilukemisen jälkeen säilytän kirjaa työpöydälläni,
availen sieltä täältä, luen pätkän, pysähdyn ja
ihastelen upeita kuvia. Kirja on vaikuttanut, se
on avannut silmiäni. Omiin metsäkävelyihini
– ja oleiluhetkiini on tullut jotain uutta. Kun
näen lahopuun, voin todeta: ”Metsä elää”
Lämpimästi suosittelen.
Kirjoittaja
Seija Mauro

MIELI | TALVI 2020 49

Niinku iloisin ja värikylläisin
pitkään aikaan!

Roos Jonni:
Rosa Liksom – Niinku taidetta
Docendo, 2020
256 s.

Jos on kerran kuullut Rosa Liksomin
nauravan, voi Rosan hersyvää naurua
kuulla mielessään, kun lukee kirjaa
Rosa Liksom, niinku taidetta. Niin ainakin minulle kävi! Sivu sivulta iloni
vain kasvoi, ei vain mielikuvissa kuuluvan naurun vaan upeiden kuva- ja
tekstisivujen ansiosta. Haastatteluihin ja
lehtiartikkeleihin perustuvan tekstin on
kirjoittanut taidehistorioitsija, Yleisradion kulttuuritoimittajana lähes 30 vuotta
toiminut Jonni Roos. Jonni Roos tunnetaan myös MIELI-lehden aiempana
pitkäaikaisena päätoimittajana.
Kuvasivuja kirjassa on noin 80 sivua, ne
esittelevät Rosa Liksomin maalauksia,
piirroksia, veistoksia, sarjakuvia, ristipistotöitä, posliinimaalauksia, stillkuvia elokuvista ja valokuvia Rosasta
ja hänen lähipiiristään.
Valtaosa käsittelee Rosan värikylläisiä
maalauksia, niistä useimmat ovat
saaneet taustakseen kirkkaan värisen
paperin. Ihastelen ja ihastelen! Huomaan useita kertoja palaavani esimerkiksi sivulle, jossa on teos Kevät rynnisti
kylään (v. 2017). Vahvasti värikäs
punasävyinen maalaus on sijoitettu
kirkkaanpunaiselle taustalle.
Still-kuvilla kerrotaan muun muassa
Uudisasukkaat-elokuvasta (v. 2016),
jossa afganistanilaisiin sinisiin burkiin
pukeutuneita naisia vaeltaa suomalaises-
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sa kansallismaisemassa neljänä
vuodenaikana.
Jonni Roosin mutkattomasti, innostavasti ja läsnäoloa huokuvasti kirjoitetusta tekstistä poimin Rosa Liksomia
kuvataiteilijana kuvaavista piirteistä
muutaman.
Spontaanisuus, tekemisen ilo,
tekemisen ja tekemättömyyden
vuorottelu.
Rosa Liksomin maalaukset syntyvät
tekemällä, ei suunnittelemalla luonnosvihkoon. Luonnosvihko ei ole luonnoksia vaan maalaamista varten, jos ei olisi
mahdollista muuten maalata. ”En koskaan katso niitä (luonnoksia) jälkeenpäin…maalausten hahmot syntyvät
tehdessä. Niitä ei ole olemassa ennen
maalaamista. Ei luonnosvihossa. Ei edes
mielikuvituksessa. Tekeminen itsessään
synnyttää ne.” ”Ei tekemisessä pidä
olla ulkopuolisia motiiveja ollenkaan.
Jos ei ideoita ole, on parasta vain alkaa
tekemään. Parhaat ideat tulevat kun on
paljon aikaa.”
Leikki, uteliaisuus, uuden oppiminen.
”Minä en varsinaisesti koskaan lopettanut sitä (leikkimistä)….Lukioaikana
osallistuin kaikenlaisiin teemabileisiin…
se oli leikkiä. Yliopistossa ihan sama
jatkui ainejärjestöbileissä. Ja sitten tuli
tämä taideleikki.” ”Uuden oppiminen
on se juttu. Olen kauhean utelias.”
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Vapaus.
Rosa Liksomilla ei ole muodollista taidekoulutusta, yliopistossa hän opiskeli
antropologiaa. Taitelijana hän on oman
tien kulkija, ei ole taitelijana edennyt
muodollisen koulutuksen avaamaa
polkua. Hän tekee taidetta vapaana.
”Minua ei koskaan ole pantu mihinkään muottiin. Olen saanut olla perhekatraassakin erikoinen tyyppi…olen
vain juossut isompien perässä ja yrittänyt ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu.
Enkä ymmärtänyt mitään. Se vapaus tuli siitä. Se on mielikuvituksen vapautta.”

Rosa Liksom on sekä kirjailija että
kuvataiteilija, maalaaminen ja kirjoittaminen on jokapäiväistä. Ensimmäisen
taidepalkinnon hän sai kirjailijana, novellikokoelma Yhden yön pysäkki palkittiin vuonna 1985 J.H. Erkon kilpailussa. Lyhytproosan kanssa hän ajautui
kriisiin, jolloin mietti jopa lopettavansa
kirjojen julkaisemisen. ”Kriisi laukesi,
kun päätin siirtyä kirjoittamaan romaaneja.” Hyvä, ettei hän kirjoittamista
lopettanut. Neljä upeaa romaania on
ilmestynyt, niistä yksi, Hytti nro 6 palkittiin Finlandia-palkinnolla!

Rosa Liksom, niinku taidetta -kirja on
tarpeen juuri nyt. Nyt kun elämme
koronarajoitusten ja -pelkojen aikaa.
Kun vihaviestejä sinkoilee ja disinformaation tuottamisella ja levittämisellä
lietsotaan epäluuloa ja vihaa toisin
ajattelevia ja toisennäköisiä ihmisiä
kohtaan. Kun me ihmiset omilla elintavoillamme olemme ajamassa luonnon
monimuotoisuuden henkihieveriin.
Hyvä, että on sellaisiakin taiteilijoita
kuin Rosa Liksom, jonka käsissä
”kulmikas karkeus muuttuu hyväntahtoiseksi myötäelämiseksi”.

Hyväksyvä, ei-tuomitseva katse.
”Mulla on jokainen duuni hyvä! En
ymmärrä miksi voisin sanoa jostain
mun duunista, että se olisi huonompi
kuin joku toinen…En mä kyllä muidenkaan töitä hauku…minä inspiroidun
muiden teoksista. Vaikka se teos olisi
jokin älytön langanpätkä.”

Liksomista kertovan kirjan takakannessa kysytään: ”Miten ympäristöaktivisti
Anni Ylävaarasta tuli kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom?” Siihen kirja
varsin kattavasti vastaa – painotus tosin
kuvataiteilijuudella. Kokonaiskuvan
muodostamisessa auttaa alussa oleva
Rosa Liksom – biografia.

Kirjoistaan kirjailija Rosa Liksom oli
minulle jo entuudestaan tuttu, nyt pääsin tutustumaan häneen upeana kuvataitelijana ja ihmisenä.
Lämpimästi suosittelen!
Kirjoittaja
Seija Mauro

Rosa Liksom, niinku taidetta on sanallinen, kuvallinen ja
asiallinen ilottelu: kirja, joka kannattaa lukea ja johon kannattaa
palata uudestaan, sillä sen sisältö tarjoilee uutta joka luku- ja
katselukerralla. Kirjan on kirjoittanut MIELI-lehden päätoimittajankin
pitkään toiminut Jonni Roos.
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Vallankumouksellinen,
yllättävä ja hyvä uutinen:
ihminen, sinä olet kunnollinen
Rutger Bregman (s. 1988) on alankomaalainen historiantutkija, toimittaja
ja kirjailija. Hänen kirjoistaan on aikaisemmin suomeksi julkaistu Ilmaista rahaa kaikille. Hyvän historian Bregman
aloittaa: ”Tämä kirja käsittelee vallankumouksellista ajatusta…joka on ollut
vallanpitäjille ahdistava jo vuosisatojen
ajan. Niin uskonnot kuin ideologiatkin
ovat vastustaneet sitä…tälle ajatukselle
löytyy perusteluja lähes kaikilta tieteenaloilta. Evoluutio tukee sitä, ja jokapäiväinen elämä vahvistaa sen.”
Bregman Rutger: Hyvän historia
– Ihmiskunta uudessa valossa
Suomentanut: Janatuinen Mari
Atena Kustannus Oy, 2020
441 s.

Mikä on se vallankumouksellinen idea?
Se on:” Että useimmat ihmiset ovat kunnollisia.”
Olisiko siis Eino Leino oikeassa, kun
hän runossaan Hymyilevä Apollo sanoo:” Ei paha ole kenkään ihminen/
vaan toinen on heikompi toista. /Paljon
hyvää on rinnassa jokaisen, /vaikk’ ei
aina esille loista.”
Ja onko kristinusko perisyntioppineen
ja käsityksineen ihmisen synnynnäisestä
turmeltuneisuudesta väärässä? Joutuvatko jotkut tunnetut psykologian ja
sosiaalipsykologian tutkimukset virheellisinä romukoppaan? Esimerkiksi Stanfordin yliopiston vankilakoe v. 1971 ja
Stanley Milgramin tottelevaisuuskoe v.
1961, jotka osoittivat jokaisen ihmisen
pystyvän pahaan, jopa tappamaan toisen ihmisen.
Rutger Bregman vastaa vallankumoukselliseen väitteeseensä monipuolisesti.
Kirjan sivuille hän tuo vaikuttavan mää-
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rän tutkimuksia ja esimerkkejä ihmisessä olevasta hyvyydestä, sosiaalisuudesta,
luontaisesta auttamishalusta (viiteluetteloa lähes 50 sivua). Tutkimuksia, jotka
mm. osoittavat, että hätätilanteet tuovat
ihmisten parhaat puolet esiin. Bregman
toteaa: ”En tunne toista sosiologian
tutkimustulosta, joka on yhtä vankasti
todistettu ja suoranaisesti sivuutettu.”
Myös tutkimuksia, joiden mukaan
useimmat sotilaat eivät pysty ampumaan ihmistä. Siksi sodissa on helpompi
turvautua kranaatteihin ja etäältä laukaistaviin pommeihin.
Bregman kysyy ja vastaa. Keskustelee
ja debatoi – myös itsensä kanssa. Hän
myöntää aikaisemmin ajatelleensa toisin kuin nyt, kun on ymmärtänyt lisää.
Edellä mainituista psykologian kokeista
todetaan, että niissä oli rankkaa haluttuun lopputulokseen tähtäävää johdattelua. Tämän osoittaa viime vuosina
auenneet arkistot. Voikin kysyä, olisiko
kokeiden lopputulos ollut erilainen,
jos johdattelu olisi ollut toisenlainen.
Tutkimusten tekijöille ne ainakin toivat
mainetta ja mammonaa, ja tuloksia on
totuutena opetettu!
Kirja on tyyliltään mukaansa tempaava,
viihdyttäväkin, välillä on kuin lukisin
jännitysromaania. Ja samalla kirja on
lähes 450 sivunsa mittaisesti täynnä
asiaa.
Taukoja lukemisessa on pidettävä, jotta ennättäisin ajatella itse. Keskustella
itseni kanssa ilman että tempautuisin
mukaan vailla kriittistä pohdintaa.
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Loppusanoissa Bregman antaa kymmenen elämänohjetta:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Jos et ole varma, lähde hyvästä.
Jos epäilet toisen tarkoitusperiä
kaikkein realistisinta (=koska
useimmiten ihmiset ovat kunnollisia!) on lähteä hyvästä.
Ajattele Win-Win-skenaarioina.
Todellisuudessa parhaissa diileissä
kaikki voittavat.
Paranna maailmaa, esitä kysymys.
Tämä elämänohje ”platinainen
sääntö” on:”Älkää tehkö toisille
niin kuin toivoisitte heidän tekevän
teille. Heillä ei ehkä ole sama
maku.”
Hillitse empatiaa, treenaa myötätuntoa. Empatia vie energiaa, kun
taas myötätunto antaa energiaa.
Myötätunto ei saa meitä jakamaan
toisen kärsimystä vaan auttaa näkemään ja sen jälkeen toimimaan
toisen auttamiseksi. Kehitä myötätuntoasi meditoimalla.
Yritä ymmärtää toista, vaikka se
menisi yli ymmärryksen. Toisen ymmärtäminen rationaalisella tasolla
on kuin lihas, jota voi harjoittaa.
Rakasta lähimmäistäsi kuten muut
rakastavat lähimmäisiään. Ihmisinä erottelemme, suosimme ja
kiinnymme meitä lähinnä oleviin ja
niin tekevät kaikki muutkin, kaikki
muukalaisetkin.
Vältä uutisia. Tarpeemme seurata
uutisia täyttää riippuvuuden merkit. Kun opetusalan gurut ylistävät

iPad- ja digitaitoja, Googlen kaltaisten yritysten johtajat suolevat
jälkikasvuaan kauppaamaltaan
myrkylliseltä tavaralta.
8. Älä lyö natsia (Tai: ojenna käsi
suurimmalle vihollisellesi). Kyynisyys on usein vain toinen sana
laiskuudelle, tekosyy olla tekemättä
mitään.
9. Tule kaapista, älä häpeä hyvää.
Ystävällisyys tarttuu ja hyvän tekeminen voi tarttua kuin rutto, hyvän
tekemisen ei kannata piilotella, mutta sillä ei pidä pullistella eikä sillä
naamioida omaa egoismia. Bergman
lainaa Jeesuksen Vuorisaaranaa:
”Te olette maailman valo… Näin
loistakoon valonne ihmisille, jotta
he näkisivät teidän hyvä tekonne.”
10. Ole realistinen. Toimi perimmäisen
luontosi (= useimmat ihmiset ovat
kunnollisia) mukaan, älä häpeä
anteliaisuuttasi ja tee hyvää kirkkaassa päivänvalossa.

Hyvän historia on
tietokirja, joka tuntuu
suorastaan jännäriltä,
niin kiinnostavasti
se on kirjoitettu.
”Taukoja lukemisessa
on pidettävä, jotta
ennättää ajatella
itse”, vinkkaa kirja
lukenut Seija Mauro.

Suosittelenko? Ehdottomasti!
Kirjoittaja
Seija Mauro
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Hyvää oloa ja
oivalluksia
Hämeenlinnan NLP-klubi on avoin kaikille: sekä Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille,
että heille, jotka eivät vielä ole jäseniä. Klubitoiminta on oivallinen tapa sekä ylläpitää
että syventää omia NLP-taitoja, että tutustua NLP:hen – ja samalla hyviin ihmisiin!
Toiminnasta kertoo klubiaktiivi Paula Suonpää.
NLP-klubi Hämeenlinnan mottona on
Hyvää oloa ja oivalluksia. Kun klubimme perustettiin, emme aavistaneet, miten
upea ja ihmeellinen vuosi meillä olisi
edessämme. Enkä voinut itsekään henkilökohtaisesti aavistaa, minkälainen voimavara NLP-klubi tulisi olemaan itselleni. Ei pelkästään sen vuoksi, että olen
voinut ylläpitää ja kehittää NLP-taitojani ja itseäni suunnitellessamme ja toteuttaessamme erilaisia NLP-iltoja, vaan
myös siksi, että olen saanut tutustua
upeisiin ihmisiin. Ihmisten kohtaaminen,
ajatusten ja oivallusten vaihtaminen ja
muilta oppiminen ovatkin olleet ainakin
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omasta mielestäni parhautta NLP-klubissamme.
NLP-klubi Hämeenlinnan järjestämät
NLP-illat ovat olleet avoimia kaikille
Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille, mutta
myös muille, jotka ovat halunneet tulla
tutustumaan NLP:hen. Olemme ideoineet
iltoja pienellä porukalla ja tarjonneet
mahdollisuuksia ylläpitää NLP-taitoja
arjessa noin kerran kuukaudessa. Illoista
ja ohjelmasta viestitään Suomen NLP-yhdistyksen verkkosivuilla sekä omassa
Facebook-ryhmässämme, jonne olemme
tehneet myös aina koosteen illasta.

Aluksi olimme suunnitelleet kahdenlaisia iltoja. Toivoimme ensinnäkin
keskustelevia ja rentoja livetapaamisia,
joissa voisimme tehdä NLP-harkkoja,
lisätä hyvää oloamme ja saada oivalluksia NLP:n avulla. Lisäksi ajatuksen
oli toteuttaa perinteisempiä NLP-iltoja,
joihin kutsuisimme vierailijoita kertomaan omista ajatuksistaan ja osaamisestaan. Kevät 2020 ja pandemia
innostivat meidät pitämään myös ensimmäisen NLP Zoom-etäyhteysiltamme. Onnistunut kokeilu teki kerrasta
käytännön!
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Iltoja on mietitty tiettyjen aihekokonaisuuksien tai teemojen ympärille, joka
on fokustamista ja ajankäyttöä. Ensimmäisenä teemana toimi ihanan itsekäs
”me, myself and I”. Pohdimme omaa
itseämme eri tilanteissa: Minä ja ihmissuhteet ja Minä työyhteisössä. Toinen
teemamme oli luontevaa jatkoa ja päädyimme käsittelemään nykyhetken haasteitamme, omaa menneisyyttämme sekä
tulevaisuutta otsikoiden Kuinka johdan
itseäni? Mitä kannan repussani? ja Katse
tulevaan kanssa.
Katse tulevaan NLP-ilta oli ensimmäinen Zoom-etäyhteysiltamme, jonka
innoittamana aloimme suunnitella NLP
Kesäklubia. Halusimme tarjota kevyttä
harkkaa ja oivalluksia kolmena kesäiltana Zoomin välityksellä. Kolmen illan
trilogian aiheena oli Mieli-Kieli-Keho-kolminaisuus, joka on vaikuttamassa
kaikissa kokemuksissamme ja vuorovaikutuksessa, tiedostimmepa sitä tai
emme. Illat toimivat kokonaisuutena,
mutta vain yhteenkin iltaan osallistuminen oli mahdollista. Kiinnostava mieli,
Vaikuttava kieli ja Viisas keho -illat olivat mahtavia pandemiakesänä jo senkin
vuoksi, että eri puolilla Suomea asuvat
ihmiset pystyivät osallistumaan NLP-iltoihin omalta mökiltään, riippukeinustaan tai olohuoneestaan – kukin omalla
tyylillään ja omana itsenään.
Vuoden 2020 viimeinen NLP-iltamme
toteutettiin yhteistyössä Turun NLP-iltojen järjestäjien kanssa, kun Tuula
Masalin piti illan aiheesta Rajat. Kiitos
turkulaisille ehdotuksesta. Luulenpa, että tartumme myös ensi vuonna erilaisiin
yhteistyömahdollisuuksiin ja uuden

kokeilemiseen. Kevään 2021 teemamme
on Tunteellinen kevät ja kesästä toivomme Luovaa kesää. Etäiltojen lisäksi
toivomme, että tapaamme pian myös
livenä!

PAULA SUONPÄÄ
Paula Suonpää on NLP Master
Practitioner, Sosionomi YAMK ja
LCF Life Coach -opiskelija

Reiluun vuoteen on mahtunut paljon
oivalluksia ja oppimista, mutta myös
kohtaamisia ja kiitollisuutta. Olemme
kiittäneet kanssamatkustajiamme useasti
vuoden aikana – kiitos edelleen siitä,
että saamme jakaa kanssanne yhteistä
matkaamme. Loistokasta palautetta
illoista ovat keränneet muun muassa
myös Veli-Matti Toivonen, Vuokko
Travanti ja Jouko Mikkola. Kiitos, että
olette jakaneet osaamistanne ja asiantuntijuuttanne illoissamme sekä antaneet
aikaanne. Ja kiitos Tuula Masalin ja
Marika Hyvärinen yhteisestä NLP-klubimatkastamme tähän asti.
Jokaisella meillä on toisille jotain annettavaa. Usein oppimastaan soveltaa
muokkaa jotain omaa, jonka voi antaa
taas edelleen. Oma tällainen ”rakas lapseni”, on ensimmäisen harkkani, jonka
vedin Mitä kannan repussani? -NLP-illassa. Muokkasin Tuula Masalinilta
oppimani harjoituksen kyseiseen iltaan
sopivaksi, ja kutsun sitä metafora-harkaksi. Se on myös yksi lempiharkoistani,
jota olen hyödyntänyt ja soveltanut
useasti eri tilanteissa, kun jokin tilanne
on tuntunut minusta jollain lailla uuvuttavalta tai harmilliselta, mutta sopii
se toki hyviinkin hetkiin. Tervetuloa
mukaan Hämeenlinnan NLP-klubin
toimintaan! Ehkä harkkaamme yhdessä
jatkossa juuri sinunkin kanssasi! Minun
reppuani NLP on keventänyt myönteisesti ja lopullisesti.

Ihmisten kohtaaminen, ajatusten
ja oivallusten vaihtaminen ja muilta
oppiminen ovat parhautta NLPklubissamme.
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Tunnetko
ikuisuuden
syklin itsessäsi?
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porina | tuuli paltemaa

Koronavuoden kokemukset saivat Tuuli Paltemaan
huomaamaan, että ikuisuuden kiertokululle on
hyvä olla läsnä elämässä.

”Tapasi käärme toisen, melkein samanmoisen
käärmeen, jolle soi sen armon,
että potkien
nielaisi sen toisen.”
Näin alkoi Kirsi Kunnaksen runo kahdesta toisiaan nielevästä käärmeestä.
Runossa kerrotaan vielä, että nämä
käärmeet elävät toinen toisensa vatsassa ikuisesti toisiansa hotkien. Muistan lapsena miettineeni, miten kiehtova tuo ajatus on, olla samanaikaisesti
ja molemmat toisen vatsassa. Silloin
mielikuvitukseni ei pistänyt lainkaan
hanttiin tällaiselle logiikalle.
Näitä ikuisuuden, jatkuvuuden ja
syklisyyden symboleita on kaikissa
kulttuureissa ja uskonnoissa; kreikkalainen häntäänsä syövä käärme
Ouroboro, Norjasta kotoisin oleva
maailmankäärme Jörmungand, joka
on niin suuri, että voi kiertyä maailman ympärille ja tarttua hampaillaan
häntäänsä tai hindulaisen myytin
Adisesha, joka ei pure häntäänsä,
vaan kertomalla tarinaa hännästään
kutsuu itseään olevaisuuteen muodostaen näin ympyrän. Meille tutumpi
muoto tästä on sormus tai vaikkapa
pelkästään yksinkertainen nolla tai O.
Tarinoista ja mytologiasta tähän hetkeen; tuo Kirsi Kunnaksen runo ja
ajatus ikuisuudesta, syklisyydestä ja
jatkuvuudesta on ollut mielessäni erityisesti tänä vuonna. Vuoteen 2020 on
mahtunut luopumista, loppumista ja
läheisen kuolema. Ja samanaikaisesti
saamista, alkamista ja syntymää – ja

niinhän se on kaikkina vuosina. Kaikkina vuosina en vaan ole ollut läsnä
tälle ikuisuuden kiertokululle.

TUULI PALTEMAA
Kirjoittaja on NLP- ja yritysvalmentaja, coach, työnohjaaja, taideterapeutti ja
Suomen NLP-yhdistys ry:n
toinen puheenjohtaja.

Viimeisen vuoden aikana, ehkäpä koronan aiheuttamien muutosten vuoksi,
olen saanut seisahtua ja olla paikoillani enemmän kuin ennen. Aikaa kokemiseen, näkemiseen ja kuunteluun on
ollut enemmän. Olen ollut riittävästi
aloillani pystyäkseni näkemään samanaikaisesti kuihtuvan kukan ja sen
vierellä maasta nousevan idun. Kaikki
ikään kuin syntyy ja kuolee samanaikaisesti, ja kaikki mitä ympärilläni
huomaan, on osa tätä kiertokulkua,
syntymistä ja kuolemista, liikettä ja
pysähtymistä, hiljaisuutta ja ääntä.
Enkä minä ole poikkeus, vaan sama
ikuisuuden sykli on minussa, hengitän
ja sykin sen tahdissa aina vaan.
Voisiko olla, että elämme ihmiskuntana, pandemian haasteiden yhdistäminä, antamisen, auttamisen ja hyvän
tekemisen aikaa; me kaikki yhdessä.
Sekin kuuluu tähän samaan tarinaan.
Antaessaan saa, kun auttaa, tulee
autetuksi ja hyvän tekeminen tuottaa
monenlaista hyvää niin muille kuin
myös itselle. Sanotaan, että laitetaan
hyvä kiertämään – hyvä, laitetaan
vaan! Ja ennen muuta; annetaan hyvän kiertää aina vaan tässä ikuisessa
syklissä, jonka osia kaikki olemme.

Aikaa
kokemiseen,
näkemiseen ja
kuunteluun on
ollut enemmän.
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Ilmoittaudu
iltoihin:

tys.fi /
www.nlpyhdis
NLP-illat

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin,
maksuttomiin NLP-iltoihin!
UUTTA! Osa illoista nyt myös Zoomissa!
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?
Sanaile ehdotuksesi, ideasi ja palautteesi sähköpostiin: 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. Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia,
joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.
NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että useimmissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa
on no-show maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja vapautat paikkasi halukkaalle.
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Oivaltamaan NLP-koulutuksia ja valmennuksia
verkossa sekä livenä.
Oivaltaminen on asioiden välisten kytkösten ja merkitysten ymmärtämistä.
Se on kuin uusi ikkuna avautuisi talossa, jossa on ikänsä asunut,
tai valokiila, joka näyttää suunnan kohti uusia mahdollisuuksia.
Tule kehittymään kokeneen ja innostuneen
NLP kouluttajan ja mielen muotoilijan kanssa.
Tulevat NLP koulutukset 2021 Espoossa ja hybridinä:
NLP Practitioner, 16 pv
alkaen 23.4.2021

• Bonuksena verkkovalmennus Vapaudu Uskomusten kahleista

NLP Master Practitioner, 16 pv
alkaen 22.10.2021

• Bonuksena verkkovalmennus Vapaudu Uskomusten kahleista

NLP Trainer kouluttajakoulutus, 21 pv
alkaen 2.8.2021

• Toisena kouluttajana Anniina Hukari, Business coach master ja
NLP Trainer & Consultant (NLPU)

Yritysvalmennukset – luennot – verkkovalmennukset
Tutustu suosittuihin verkkovalmennuksiin ja liity mukaan kehittymään:
• Vapaudu Uskomusten kahleista verkkovalmennus, 6 vko
• Tasapainota stressi ja palaudu paremmin, 6 vko
Mielen muotoiluja jo 25 NLP:n koulutusryhmän kanssa ja
innostavaa valmentamista jo 15 vuotta.

Ota yhteyttä:

Jaana Hautala
050 34 06 288
jaana.hautala@oivaltamaan.fi
www.oivaltamaan.fi

Tutustu somessa:

IG TV -Mielen muotoilua @jaanahautala
YouTube tili -maksuttomia webinaareja @jaanahautala
Facebook -ajankohtaista @oivaltamaan

ajattelu

muutos

ajatusmallit

keho
tiedot

taidot

miellejärjestelmät
kokemukset
ilo
iloitseminen
erilaisuus
yksityiskohdat
loogiset tasot
karismaa

voimavarat

onnistuminen

kehitys
swish

valinnat

mentorointi

motivoituminen

sanaton viestintä

terveystunteet
ketjutus

ankkurointi

osaaminen

kalibrointi

tiedostamaton

NLP Practitioner

oivaltaminen

samauttaminen

NLP

perusoletukset

avaaminen

tavoitteet

dissosiaatio

terapeuttista

potke

maasto

assosiaatio

metaforat

NLP Trainer

fokustaminen

en tiedä

kartta

esiintyminen

tarkkuus

mielen taikaa

miellepiirteet

esittäminen

NLP Coach

vahvuudet

merkitykset

sosiaalipanoraama

kehitysalueet

kokonaiskuva

elämän editointi

intensiivistä

merkitysmaantiede

metamallit

mieli

ihmisyys

uskomukset

elämänfilosofia

oleminen

aikakäsitys

kehittymisen tasot

verkkokoulutusta

tilavihjeet

kontakti

kielen taikaa

läsnäoloa

luottamus

kehon viisautta

uudelleenmäärittely

Neuro Linguistic Programming

kommunikaatiotaidot

NLP Master Practitioner

tunteet

mallittaminen

luovuus

erityisosaaminen

ajattelupuitteet

oppimimen

vuorovaikutus

ideat

tiede
tunteminen

luopumisen taide tietämisen

uuden oppiminen

elämän rakastaminen

käytäntö

aivot

kieli

coachaus

Neurolingvistinen ohjelmointi

johtaminen

Miltonin malli

fobianhoito

erottelutyylit

resurssitilat

näkeminen

valmennus

samanlaisuus

soveltaminen

harjoitukset

ajattelun muutos

puhe

kokemuksen muuttaminen

tietoisuus

salliminen hyväksyminen

vaikuttaminen

koulutus

kokeminen

tiedostaminen
riemuitseminen

kuuntelu

harjoittelut

aitoa

mielkuvien

intuitio

ajattelun rikastaminen

