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Miten paljon paremmin 
suomalaiset voisivat voida, 

jos meissä ei olisi niin paljon 
SISUA?



ELÄMÄN KRIISIT JA HAASTEET OVAT 
MAHDOLLISUUS PAREMPAAN   
- On itsestämme kiinni,käytämmekö 
mahdollisuutemme.



  

TYÖKONEESTA INHIMILLISEKSI IHMISEKSI
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Tärkeä itsetuntemus
Tiedätkö, kuka olet? 

Tiedätkö, mitä haluat? 
Hallitsetko omaa elämääsi? 

Mikä on Sinulle elämässä 
MERKITYKSELLISTÄ ? 

Kaikki alkaa  

TIEDOSTAMISESTA 

ja sen jälkeen työstämisestä.



MUISTA, ETTÄ KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN

ja, että vaikka olemme uniikkeja, olemme myös pohjiltamme  
kaikki samanlaisia - IHMISIÄ



Moni pitää itse itseään omilla valinnoillaan tiukoilla elämässään.  

Montaa ihmistä vie heidän egonsa, eivät he itse.  
Uhriutuminen ja marttyyrius on myös yleistä. 

Moni ei uskalla katsoa peiliin vaan viimeiseen asti hakee omaan 
olotilaansa syyllisiä muista ihmisistä ja olosuhteista. 

Moni ihminen sivuuttaa signaalit ja alkaa toimimaan vasta pakon edessä. 

ROHKENE KOHDATA JA OPI KANTAMAAN ITSE VASTUU  
ELÄMÄSTÄSI JA HYVINVOINNISTASI. 

Epämiellyttäviä asioita meistä ihmisistä



ÄLÄ JÄÄ YKSIN. 
- Uskalla avata suusi ja tukeutua muihin ihmisiin.  
Elämä on haasteellista meille kaikille.



Arjen hyvinvoinnin checklist
PERUSTARPEET: 

- Nukunko tarpeeksi? Mikä auttaisi nukkumaan sikeämmin? 
Sisältääkö arkeni tarpeeksi lepoa aistiärsykkeiltä? 

- Ruokarytmini? Antaako ruokavalioni energiaa/väsyttääkö se? 

- Liikunko tarpeeksi? Huollanko kehoani? 

TEKNOLOGIAN MÄÄRÄ: 

- Vietänkö liikaa aikaa näyttöjen äärellä? 

- Osaanko olla ilman puhelintani? 

TYÖ JA TALOUS: 

- Mikä on suhde työhöni? Antaako/ottaako? 

- Painaako raha-asiat mieltäni?  

LÄHEISET IHMISET & HARRASTUKSET: 

- Sosiaalisen elämäni laatu ja syvyys? Tukiverkostoni? 

- Onko minulla harrastuksia/muuta mielekästä 
elämänsisältöä, mikä auttaa minua palautumaan ja tuo iloa 
elämääni? 

Stressin määrä arjessani?



Syvätason hyvinvointia ja rauhaa
SELVITÄ POIS HARTEILTASI 

- Lapsuutesi, ex-suhteesi, mielen päälle jääneet 
elämäntapahtumat, asiat jotka vaivaa / painaa 

> Erityisesti asiat, mistä et haluaisi puhua/edes miettiä 
> Uskalla kohdata ja käydä läpi vaikeatkin keskustelut  

HARJOITTELE TUNNETAITOJA 

- Opettele tunteidesi sanoittamista ja ulospuhumista 
- Tunnista tunnelukkosi 
- Tule sinuiksi kaikkien tunteiden tuntemisen ja käsittelyn 
kanssa (mm. pelko, häpeä, suru, viha, katkeruus, ilo, toivo) 

TYÖSTÄ 

- Hyväksyntää, anteeksiantoa ja -saamista, irtipäästämistä, 
armollisuutta, rakastamista, kiitollisuutta, rohkeutta ja 
elämän rajallisuutta 

Hae kykyä vain olla, ja tuntea olevasi  riittävä, 
vaikket edes tekisi mitään.



1) Yksinkertaista; Mikä on 
merkityksellistä? Mikä on riittävää? 

2) Etsi & ylläpidä  
yhteydentunnetta

3) Käytä aivojasi;  Prosessoi,  
treenaa mieltäsi, opettele “nollaamaan”, kasva

4) Hae tilaa, energisyyttä, 
& elämän keveyttä

Muista, että myös pahoinvointi kuuluu elämään. Pahoinvoinnista 
kumpuaa usein parhaimmat oivallukset ja syvin hyvinvointi.



Ota tavaksi tehdä 
ENERGIATALOUSANALYYSI

Mitä minulle oikeasti kuuluu? 
  

Millaiset ovat voimavarani nyt? 
  

Mihin haluan ne kohdistaa?  

Elämän hallinnasta, itsetuntemuksesta, 
tunnetaidoista, terveistä rajoista, 

vastuunkannosta, levosta ja rentoudesta 
KASVAA 

jaksaminen, terveys, läsnäolo, luovuus 
onnellisuus, tehokkuus, tuloksellisuus 

- HYVINVOINTI & HYVÄ ELÄMÄ  
sekä yksityis- että työelämässä.





Kiitos! 


