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Selkeyttä ja tietoisuuttaelämään

• Oululainen mindfulness-taitoihin, elämäntaitovalmennukseen

sekä työyhteisöjen hyvinvointiin keskittynyt

asiantuntijayritys.

• Järjestää koulutuksia sekä kursseja mm. stressin hallintaan, 

motivointiin, rentoutumiseen, tietoiseen kommunikaatioon ja 

mindfulness-harjoituksiin liittyen.

• Life Coaching –palveluita yksityishenkilöille.

• Viikoittaisia mindfulness-meditaatiotunteja ja joogatunteja

etänä.



Ohjaaja
Joonatan Jääskeläinen

36-vuotta

Intiö, Oulu

Opettaja-vaimo ja kilpikonna

Lukeminen, kitaransoitto, vaellus, jooga

KTM, fil. kand.

Mindfulness-ohjaaja (MBSR-suuntaus)

Yoga Alliance RYT joogaopettaja

Esimiestehtäviä myyntiorganisaatiossa

Suomalaiset työyhteisöt tuttuja



Miksi harjoittaa mindfulnessia?

Mindfulness-harjoitteiden on todettu auttavan mm.

• Kroonisiin ja akuutteihin kiputiloihin

• Stressiin ja sen laajaan oirekirjoon

• Korkeaan verenpaineeseen

• Uupumukseen ja väsymykseen

• Unihäiriöihin

• Ahdistukseen, masennukseen sekä paniikki- ja pelkotiloihin

• Immuunivasteen kasvattamiseen

• Mindfulnessiin liittyen julkaistaan vuositasolla yli 7000 

tieteellistä artikkelia (New York Times)

• Kts. meta-analyysejä mm. Cavanagh, K., et al., 2014, Abbott, R. 

A., et al., 

2014, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30714811/, Chiesa, A. 

and Serretti, A., 2009

https://www.nytimes.com/2020/01/22/magazine/can-mindfulness-evolve-from-wellness-pursuit-to-medical-treatment.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815300623
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815300623
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30714811/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815300623


Vain oma kokemuksesi ja 
kärsivällinen kokeilusi 

mindfulnessista voi todentaa 
sen mahdollisia hyötyjä



Miksi harjoittaa mindfulnessia?
• Kehittää kykyä hallita emotionaalisia reaktioita

• Kehittää itsehyväksyntää

• Mahdollistaa tyynemmän ja vähemmän reaktiivisen tavan

rentoutua myös epämiellyttävissä tilanteissa ja olotiloissa

• Auttaa itsetuntemuksessa mm. ymmärtämällä omia

motivaatiotekijöitä, haluja, tapoja, rajoitteita sekä kognitiivisia

vinoumia

• Kehittää keskittymiskykyä sekä kykyä rentoutua

• Kehittää huomiokykyämme omia tunteita, ajatuksia sekä

kehontuntemuksia kohtaan

• Tuo huomion läsnä nykyhetkeen ja kokemukseen



Mindfulness tuo läsnä tähän 
hetkeen. 



Mitämindfulness on?

Tietoinen läsnäolo on 
kokemuksellista. Se 
keskittyy meidän 
kokemukseemme tästä 
hetkestä mahdollisimman 
selkeässä muodossa

Tarkoituksenmukaista 
huomiota tämän hetken 
kokemuksesta 
tuomitsematta 

ajatuksiamme, 
tunteitamme tai 
kehontuntemuksia

Automaattisten mielen 
reaktioiden, tapojen, 
tottumusten ja 
ajatuskulkujen tiedostavaa 
ja selkeää havainnointia

Tämän hetken
hyväksymistä sellaisenaan
kuin se on, on se sitten
miellyttävää, 
epämiellyttävää tai 
neutraalia

"Lepäämistä" 
tarkkaavaisuuden tilassa: 
keskellä arkea, 
epävarmuutta ja 
epätietoisuutta

Myötätunnon vaalimista 
itseään ja muita kohtaan

Tietää että tietää ja kokea 
se

Kokemusperäistä 
ymmärrystä mielen 
jatkuvasti muuttuvasta 
maisemasta



Mitämindfulness eiole?

Tavoitteellista toimintaa, 
jossa on selkeä päämäärä, 
odotuksia tai 
tulostavoitteita

Pyrkimystä tyhjentää 
mieltä ajatuksista ja 
tunteistaUskonnollista toimintaa tai 

filosofista pohdiskelua

Pakoa todellisuudesta -
päinvastoin

Rentoutumisharjoitusta, 
vaikkakin sivutuotteena voi 
olla rentoutuminen

Positiivista tai kyynistä 
ajattelua

Idea tai ajatusmalli, jonka 
avulla "tullaan joksikin" tai 
tavoitellaan erityisiä 
mielentiloja

Pyrkimystä korjata tai 
ongelmaratkaista asioita 
ajattelulla



Miten mindfulnessia voi 
harjoitella?

Tietoisen läsnäolon taidot vaativat harjoittelua

Harjoittelu voi olla täysin harjoittelulle varattua spesifiä 

toimintaa kuten istumameditaatio, kävelymeditaatio, 

kehontarkkailumeditaatio, liikemeditaatio jne. Tämän tyyppinen

formaali harjoittelu vaikuttaa normaaliin elämään siten, että

tietoinen läsnäolo tulee helpommin ja useammin erilaisissa 

elämäntilanteissa esille automaattisesti

Jokainen hetki voi olla tietoinen, kunhan on vain tietoinen. 

Tähän helpoin tie on tuoda huomionsa täysin hengitykseen esim. 

3 hengityksen ajaksi



Tietoisuustaidot työpaikalla 

Missä tahansa tilanteessa voi tulla tietoisesti läsnäolevaksi

Kyse on lähinnä siitä, muistaako, pystyykö ja haluaako tulla

Muistaminen kehittyy tekemällä toistoja

Hyväksyminen, että aina ei muista tai halua olla tietoisesti läsnä

Huomaa, että mieli voi aktiivisesti "vastustaa" tietoista olotilaa

Kehontarkkailu avainasemassa etenkin aluksi

Tarkkaile kehollisia tuntemuksia ja reaktioita eri tilanteissa sekä eri
ajatusten ja tunteiden läsnäollessa



Tietoisuustaidot työpaikalla -
esimerkkejä

• Aito läsnäolo kommunikaatiotilanteissa

• Aito kuunteleminen. Odotatko omaa puheenvuoroa?

• Omien stressitekijöiden tietoinen tarkkailu. Mikä aiheuttaa

minulle stressiä?

• Miten stressi ilmenee minussa kehon, ajatusten ja tunteiden

tasolla?

• Omientapojen ja ajatusmallien tarkastelu. Onko jokin

toiminta (esim. opetustilanteessa) täysin automaattista? 

Onko ajattelu jonkin valmiin kaavan mukainen joka toistuu

aina samalla tavoin?

• Oman kehon sekä tunteiden tarkkailu

• Pysähtymisharjoitukset pitkin päivää tarpeen mukaan 10s. -

10min.

• Aamulla sängyssä heti herättyäsi, tuo itsesi tietoiseksi 

kehostasi sekä olotilastasi. Jos mielesi on maassa tai olet 

väsynyt, katso, voitko vain tarkkailla tätä faktaa hetken ja 

hyväksyä se pyrkimättä erityisesti muuttamaan mitään

• Kokeile tuoda huomiosi kehoosi sekä hengitykseen 5-10s. 

ajaksi jos sinulla nousee halu katsoa esim. kännykkääsi, vaikka 

mitään todellista tarvetta ei olisikaan

• Pitkin päivää, tarkkaile hengitystäsi sekä kehoasi: onko 

asentosi ryhdikäs, jännitätkö esim. hartioita tai leukojasi, 

hengitätkö rennosti vatsaan vai mahdollisesti rintakehään

• Tuo huomio hengitykseen uudestaan ja uudestaan

HarjoituksiaHuomionaiheita



Pysähtymisharjoitus

Voit tehdä tämän harjoituksen missä vain, 

milloin vain. Kestoltaan 10s. - 10min.

1. Pysähdy. Sulje silmät jos haluat. Ota ryhdikäs

asento

2. Tarkasta ovatko hartiasi ja leukasi

jännittyneet, rentouta

3. Havainnoi tuomitsematta mitä a) 

kehontuntemuksia tunnet b) ajatuksia päässäsi

liikkuu c) tunteita tunnet

4. Keskitä huomiosi täysin hengitykseesi. Vie 

huomio esim. vatsan alueelle tai sieraimiin. 

Palauta huomiosi aina hengitykseen jos mielesi

lähtee ajatusten mukaan.

5. Havainnoi mitä a) kehontuntemuksia tunnet

b) ajatuksia päässäsi liikkuu c) tunteita tunnet



Mistä oppia lisää?

• 8 viikon MBSR-kurssit. Esim. Avara Valmennus (alkavat

tammikuussa 2021)

• Lyhyemmät kurssit sekä yksittäiset ohjatut meditaatiot

• www.avaravalmennus.fi

• 5 harjoitusta kun tilaa 

uutiskirjeen https://www.avaravalmennus.fi/uutiskirje

• Kotiharjoitukset paras tapa syventyä aiheeseen

• Kokeile muutamaa nettitestiä mindfulnessiin liittyen: 

https://hbr.org/2017/03/assessment-how-mindful-are-you

ja https://www.idrlabs.com/mindfulness/test.php

• Kirjallisuutta:

• Kabat-Zinn: Mindfulness – Tietoisen läsnäolon

perusteet. Viisas Elämä, 2017.

• Kabat-Zinn: Full Catastrophe Living. Bantam Books, 

2013.

• Teasdale, Williams & Segal: Mindfulness-työkirja. 8 

viikon ohjelma masennuksesta ja ahdistuksesta

vapautumiseen. Viisas Elämä, 2014.

• Williams & Penman: Tietoinen läsnäolo- Löydä rauha

kiireen keskellä. Viisas Elämä, 2017.

http://www.avaravalmennus.fi
https://www.avaravalmennus.fi/uutiskirje
https://hbr.org/2017/03/assessment-how-mindful-are-you
https://www.idrlabs.com/mindfulness/test.php






There's a Hole in My Sidewalk: by 
Portia Nelson

"I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost... I am helpless.
It isn't my fault.
It takes forever to find a way out.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don't see it.
I fall in again.
I can't believe I am in the same place.
But, it isn't my fault.
It still takes me a long time to get out.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in. It's a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault. I get out immediately.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

I walk down another street.”



Kiitos!
Antoisia tietoisia 

hetkiä
www.avaravalmennus.fi

joonatan@avaravalmennus.fi

http://www.avaravalmennus.fi
mailto:joonatan@avaravalmennus.fi

