
 

 
 
 
Hyvinvointia 
työhön ja elämään 
Hyvinvointi vai voi hyvin? 

Johdatus ja ohjeet tähän hyvinvoinnin oppaaseen 
Joka puolella puhutaan hyvinvoinnista. Ihan  niin kuin se olisi yksi konkreettinen asia, 
jonka voisi ostaa kaupasta tai vaikka kuntosalilta. Todellisuudessa hyvinvointi on sitä, 
että voi hyvin. Se taas on tekemistä, johon jokainen voi vaikuttaa omassa elämässään 
joka päivä ja itse asiassa joka hetki. Jokaisessa hetkessä ei kuitenkaan tarvitse 
huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, kun huolehtii tietyistä asioista. Kerron seuraavilla 
sivuilla yksinkertaisia harjoituksia ja asioita, joiden avulla voit huolehtia 
yksinkertaisesti omasta hyvinvoinnistasi, terveydestäsi ja energiastasi. 
 
Ohjeet ovat todellakin yksinkertaiset. Minusta elämä yleensäkin on yksinkertaista, 
mutta olemme saattaneet oppia tekemään siitä vaikeaa. Vaikka puhunkin hyvin 
yksinkertaisista asioista, niin suurin merkitys tulee sillä, että teetkö niitä vai et.  
 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että sinun tarvitsee tehdä kaikkea, mitä tässä oppaassa 
lukee. Monet elämän muutokset ja ohjeistukset kaatuvat siihen, että ihminen saa liikaa 
ohjeita ja sen jälkeen tietoähkyssään ei toteuta niistä yhtäkään.  
 
Suosittelenkin sinua valitsemaan ennemmin aluksi vain yhden neuvon ja 
noudattamaan sitä joka päivä kunnes siitä tulee sinulle tapa. Kun yhdestä asiasta tulee 
tapa, niin voit ottaa käyttöösi toisen ohjeen.  
 
Joka tapauksessa kokeile, mitkä näistä harjoituksista ja ohjeista soveltuvat tällä 
hetkellä parhaiten elämääsi ja, mitä voit helpoiten ja parhaiten hyödyntää.  
 



 Uskalla Innostua Finland 2013	  	   	    2 

YKSINKERTAISESTI SANOTTUNA: TEE NÄISTÄ NIITÄ ASIOITA, MITKÄ 
TOIMIVAT SINULLA. ET KUITENKAAN TIEDÄ, MIKÄ TOIMII JA MIKÄ 
EI, ENNEN KUIN KOKEILET.  

Ajattelen, että elämä on harjoittelua. Aloita siis harjoittelemaan niitä asioita, mitkä 
sinun kohdallasi kolahtavat parhaiten. Uskon, että tulet todella hyväksi niissä asioissa, 
mitä harjoittelet eniten. 
 
Olen koonnut tähän kirjaan tietoa ja harjoituksia omasta kokemuksestani, lukuisista 
kirjoista ja seminaareista liittyen oman elämän hallintaan ja hyvinvointiin Suomesta ja 
maailmalta sekä kilpaurheilu-uraltani triathlonissa ja sen jälkeiseltä kuntoiluajalta. 
Tässä oppaassa on kuitenkin vain osa siitä kaikesta, mitä olen oppinut ja mitä itse 
hyödynnän omassa elämässäni. Jos innostuit ja kiinnostuit aiheesta ja haluat tietää 
lisää, niin tutustu nettisivuihini ja tässä oppaassa löytyviin linkkeihin. 
 
Haluan vielä korostaa, että tämä ei ole ja tämän ei ole tarkoitus olla kokonaisvaltainen 
ja kaiken kattava opas. Osaltaan tämän on tarkoitus tarjota sinulle hyödyllisiä ja 
konkreettisia vinkkejä omaan hyvinvointiisi liittyen. Sellaisia, mitkä voit ottaa helposti 
käyttöösi jo tänään tai jo tämän lukemisen aikana. Toisaalta tarkoitukseni on herättää 
kiinnostuksesi oman elämäsi, hyvinvointisi ja itsesi kehittämiseen. 
 
Hyviä harjoituksia ja elämää sinulle! 
 
 

 
 
 
Kirjoittajasta: www.ilkkakoppelomaki.com ja www.uskallainnostua.fi 
 

Aiheeseen liittyviä tuotteita: 
Saa mitä haluat –valmennusäänite (mp3) 
http://uskallainnostua.valmiskauppa.fi/aanituotteet-c-36.html 
Elämäsi muutos -videovalmennus 
http://uskallainnostua.fi/elamasi-muutos-videovalmennus/ 
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Aluksi 

Ennen kuin aloitat lukemaan tätä opasta, niin tee ensiksi nämä harjoitukset. Tee nämä 
harjoitukset pohjautuen tähän hetkeen. 

 

Kirjoita sanoja, jotka kuvaavat mielestäsi hyvinvointiasi ja terveyttä: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Miten väsyneeksi koet itsesi aamuisin? 
 

 
Miten väsyneeksi koet itsesi päivän aikana? 
 

 
Millaisia muutoksia toivot omaan hyvinvointiisi, työkykyysi tai terveyteesi? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Mikä hyvinvoinnissasi, jaksamisessasi ja terveydessäsi on nyt hyvin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Mikä päivä tänään on? 
___ / ____ / 20 ___ 

 
Valitse oppaasta yksi neuvo, ohje tai vinkki, jota alat käyttämään päivittäin elämässäsi 
seuraavan kuukauden ajan. 
 
Kuukauden päästä vastaa uudestaan tällä sivulla oleviin kysymyksiin ja vertaa 
vastauksiasi tämän päivän vastauksiin. 
 



 Uskalla Innostua Finland 2013	  	   	    4 

Neljä yksinkertaista avainta parempaan hyvinvointiin 

Hyvinvointiin liittyy satoja tai tuhansia pieniä ja isoja asioita. Tässä olen tiivistänyt 
Neljä yksinkertaista ja helppoa tapaa parantaa omaa oloa, terveyttä, työkykyä ja 
energiaa. Keskittymällä pelkästään näistä yhteen ja tekemällä ohjeiden mukaan, tulet 
huomaamaan hyviä muutoksia omassa elämässäsi. 

Moni kokee elämässään väsymystä. Usein tämä ei johdu siitä, että on nukkunut liian 
vähän. Jos saat unta vähintään 6-8 tuntia, niin se voi riittää sinulle, koska eri ihmisillä 
on erilainen unen tarve.  

Mistä väsymys sitten johtuu? Usein se johtuu siitä, että…  

 Tekee asioita, jotka väsyttävät / tekee jotain, mitä ei halua tehdä 

 Ei juo tarpeeksi paljon vettä  

 Ei syö tarpeeksi ravintoa 

 Ei hengitä tarpeeksi 

 
Perehdytään seuraavissa kohdissa tarkemmin siihen, miten voit nostaa omaa 
energiatasoasi hyvin nopeasti hyvin pienillä muutoksilla nykyiseen elämääsi. 
 
 

1. Toiminta – Tee asioita, mistä tykkäät ja, mitkä tuntuvat hyvältä 
Uskon, että ihminen voi parhaiten silloin, kun hän toteuttaa omassa elämässään 
haluamiaan asioita. Niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Moni ihminen kärsii sen takia, 
että ei pääse toteuttamaan itseään töissä haluamallaan tavalla. Joillakin haaste saattaa 
olla siinä, että ei pääse toteuttamaan omaa elämäänsä vapaa-ajalla haluamallaan 
tavalla. Tämä voi johtua siitä, että ei itse vain tajua hyödyntää omia 
mahdollisuuksiaan, ei usko mahdollisuuksien toteutumiseen tai voi olla, että joku 
ihminen tai hänen mielipiteensä on esteenä. 
 
Toiminnalla tarkoitan kaikkea, mitä teet, vähintäänkin:  

 Mitä ja miten ajattelet 

 Mitä ja miten tunnet 

 Mitä ja miten teet asioita elämässäsi 

 Miten kohtelet itseäsi 

 

Seuraavissa osioissa autan sinua tiedostamaan ajatuksiasia itsestäsi ja tekemisestäsi. 
Sen jälkeen autan sinua ohjaamaan ajatuksesi ja tekemisesi kohti sitä, mitä sinä 
haluat. 
 
Seuraavatkin kohdat tulevat olemaan jotain, mitä sinä teet. Ne ovat yksittäisiä ja 
yksinkertaisia asioita, joiden toteuttamisen voit aloittaa jo heti tänään. 
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2. Juominen – Juo runsaasti vettä (vähintään 2,5 l päivässä) 
Jokainen on varmasti kuullut joskus jonkun sanomana, että juo enemmän vettä. Tai, 
että ihmisen tulee juoda 2,5 litraa päivässä, vettä. 
 
En aio tässä avata kaikkia syitä siihen, miksi niin tulisi tehdä. Jos haluat, niin voit 
tutkia asiaa suomeksi täällä http://kuntoplus.fi/ravinto/ravinto-ja-terveys/10-hyvaa-
syyta-juoda-enemman-vetta tai tältä englanninkieliseltä sivulta, josta löytyy yleisesti 
paljon tietoa vedestä http://allaboutwater.org. 
 
Suurin osa ihmisistä on alinesteytettyjä. Tämä ei johdu siitä, etteikö vettä olisi tarjolla, 
niin kuin se jossain päin maailmaa on, vaan siitä, että markkinoille on tullut niin 
paljon muita juomia, jotka ovat vieneet veden suosion. Vettä ja sen vaikutusta ei 
kuitenkaan voi täysin korvata muulla nesteellä. 
 

SINUN EI TARVITSE USKOA MINUA TAI LUKEA TUTKIMUKSIA. SE, 
MITÄ SUOSITTELEN ON, ETTÄ KOKEILET ITSE. 

 
Usein vesi ei välttämättä aluksi maistu niin hyvältä, jos olet tottunut juomaan 
pääasiassa kaikkea muuta, kuten mehuja, kahvia tai virvokkeita. Mitä enemmän lisäät 
veden määrää juomana, sitä paremmalta se tulee maistumaan. 
 
Olen kokeillut tätä myös lapsille. Lapsi alkaa haluamaan vettä, mitä useammin sitä 
hänelle tarjoaa.  
 
Näin saat 2,5 litraa päivässä: 
 

 Aloita vedenjuonti heti aamulla. Juo 0,5-1 (2-4 lasillista) litraa ennen 
kuin syöt aamupalan. Jos määrä tuntuu aluksi isolta, niin kokeile 
juoda pienissä erissä aamutoimien yhteydessä esimerkiksi 1 desi 
kerrallaan puoli litraa.  

 Aamupäivällä “kahvitauolla” suosittelen korvaamaan kahvin 0,5 
litralla (2 lasillista) vettä. Jos tarvitset kahvin hereillä pysymiseen, 
niin kokeile veden vaikutusta. Aluksi saatat haluta edelleen kahvia 
avuksi, mutta loppujen lopuksi pääset parempiin tuloksiin vedellä. 

 Ennen ruokaa tai ruuan jälkeen juo 0,25-0,5 litraa vettä (1-2 lasia). 

 Iltapäivän “kahvitauolla” juo kahvin korvikkeena tai sen lisäksi 0,5 
litraa vettä (2 lasillista). 

 Kun pääset kotiin, juo 0,5 litraa vettä (2 lasillista). 

 Ennen nukkumaan menoa juo aluksi 0,25 litraa vettä, myöhemmin 
voit juoda 0,5-1 litraa (1-4 lasillista). Aluksi pienempi määrä sen takia, 
että saat nukkua yösi hyppäämättä välillä vessassa. 
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Yhteensä tällä ohjelmalla juot siis vähintään 2,5-3,75 litraa. Voit myös juoda väleissä. 
Yksi helppo tapa säännöstellä juominen on se, että juot aina 1-2 lasillista heti vessassa 
käynnin jälkeen. 

Huomioi, että jos et ole tottunut juomaan paljon vettä, niin todennäköisesti 
runsaan vedenjuonnin lisääminen tulee lisäämään aluksi voimakkaasti vessassa 
käynnin tarvetta. Tämä tulee kuitenkin tasaantumaan, kun elimistösi oppii 
hyödyntämään paremmin veden määrän. 

 

Kahvin korvikkeena suosittelen pakuriteetä. Se on hyvin antioksidanttinen 
juoma, joka valmistetaan koivun kyljessä kasvavasta käävästä. Kuulostaa ehkä 
hurjalta, mutta se on oikeasti yksi ravinnerikkaimmista löydöistä koko 
maailmassa. Suomessa meillä on etuoikeutena se, että sinunkin takapihallasi 
kasvavassa koivussa saattaa olla juuri tälläinen kääpä odottamassa poimijaansa. 
Lisää pakurikäävästä täällä http://www.jaakkohalmetoja.com/fi/pakurikaapa/. 

 

 

3. Syöminen – Syö ruokaa, joka tuo sinulle energiaa 
Tämän päivän teollistuneessa yhteiskunnassa on enemmän vaihtoehtoja tarjolla kuin 
koskaan ennen. Ruokakaupat ovat muuttuneet isoiksi marketeiksi, joissa on ruokaa 
tarjolla useassa eri muodossa. Ruoka on osa teollisuutta ja siksi se on myös muuttunut 
paljon.  
 
Miten sinä käsität syömisen ja ruuan? 
 
Itse urheilijana ajattelin, että minun kuuluu täyttää vatsani jollakin kuusi kertaa 
päivässä. En itse asiassa paljonkaan miettinyt, että mitä sisääni laitoin. Pääasia oli se, 
että sain mahan täyteen.  
 
Vuodesta 2006 lähtien olen tutkinut ruokaan liittyviä asioita tarkemmin. Tajusin, että 
kaikki, mitä ruokakaupassa on tarjolla, ei välttämättä ole tarkoitettu minulle.  
 
Teet ruuan suhteen valintoja joka kerta, kun käyt kaupassa. Meitä kuitenkin ohjaa 
ruuan valinnoissa vähintäänkin kaksi asiaa: Hinta ja mainonta/media. Kumpikin 
liittyy teollisuuteen ja kilpailuun. Niillä ei välttämättä ole tekemistä sen kanssa, kuinka 
hyvin ne soveltuvat edistämään ihmisen terveyttä.  
 
Edellä mainituista syistä johtuen suosittelenkin sinua tutkimaan itse, että mitä haluat 
syödä ja mikä on sinulle parasta ravintoa. 
 
Oma sääntöni syömisen suhteen liittyy itseni kuunteluun. Aina, kun syön jotain niin 
syönnin jälkeen fiilistelen, että olenko syömisen jälkeen energisempi kuin ennen 
ruokaa. Pyrin syömään ruokaa, joka antaa itselleni energiaa. 
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Kolme ehdotusta, joita suosittelen syömiseen liittyen: 
 

 Opettele syömään mahdollisimman hitaasti. Tämä auttaa 
kehoasi sulattamaan ruuan paremmin ja myös tulet nauttimaan 
syömisestä enemmän. Hitaasti tarkoittaa, että otat suuhun pieniä 
annoksia kerrallaan, lasket ruokailuvälineet kunnes suu on tyhjä ja 
pureskelet suussa olevaa annosta mahdollisimman monta kertaa. 

 Syö hyvällä omalla tunnolla sitä, mitä sinä haluat syödä. 
Vaikka tutkisit kuinka paljon eri vaihtoehtoja, niin nauti kuitenkin 
aina syömisestä. Myös se auttaa sinua sulattamaan ja hyödyntämään 
ruuan paremmin. 

 Valitse laatua aina, kun se on mahdollista. Teollinen kilpailu on 
tuonut markkinoille todella heikkolaatuista ruokaa, joka ei sisällä 
välttämättä oikein mitään ihmisen tarvitsemia ravintoaineita. Laatu 
maksaa enemmän, mutta pidemmässä juoksussa se todennäköisesti 
maksaa itsensä takaisin terveytenä, parempana työkykynä ja 
tehokkaampana työskentelynä. Jos hitaasti syötynä ruoka ei 
maistukaan, niin hyvältä kuin ennen, niin suosittelen kokeilemaan 
parempaa laatua. 

 

Ruokaan, ravintoon, laatuun ja laadukkaisiin elintapoihin liittyen suosittelen 
tutustumaan Jaakko Halmetojaan ja tilaamaan hänen uutiskirjeen. Katso lisää tästä 
http://www.jaakkohalmetoja.com/fi/. 
 
 

4. Hengittäminen – Hengitä enemmän ja syvemmin 
Tämä on jotain, minkä voit aloittaa juuri nyt tässä ilman sen suurempaa 
suunnittelemista, erillistä ajan varaamista tai tutkimista. Tiesitkö, että moni sairaus 
johtuu siitä solujen hapen puutteesta? Hengittäminen on siis yksi tärkeimmistä 
keinoista terveyden ylläpitämiseen.  

Hengittäminen on jokaiselle tuttua, koska ilman sitä emme olisi hengissä. Tämän 
päivän ihminen kuitenkin stressin, kiireen ja monen muun syyn aiheuttamana 
hengittää hyvin vajaalla teholla.  
 
En tiedä, oletko sinä huomannut jotain asiaa tehdessäsi, että hengityksesi on 
pysähtynyt hetkeksi. Kun alat kiinnittämään hengitykseesi huomiota, niin alat 
tiedostamaan enemmän sen milloin ja miten hengität ja myös sen, jos olet jostain 
syystä lopettanut hengittämisen. 
 
Tehokkaampi ja laajempi hengitys tapahtuu niin, että annat sisäänhengitykselläsi 
vatsan ja rintakehän laajentua ulospäin. Tällöin hengityslihas eli pallea pääsee 
paremmin laskeutumaan alaspäin ja keuhkosi täyttyvät paremmin hapella. 
Uloshengityksessäsi taas vedät vatsan rennosti sisään, jolloin pallea nousee ylöspäin ja 
voit tuntea, kuinka keuhkot tyhjentyvät ilmasta.  
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HARJOITUS: HENGITÄ 10 KERTAA SYVÄÄN SISÄÄN JA ULOS KOLME 
KERTAA PÄIVÄSSÄ. 

Milloin on hyvä aloittaa: Nyt. Ihan kirjaimellisesti suosittelen tekemään tämän 
harjoituksen juuri nyt ja jatkamaan lukemista vasta sen jälkeen, kun olet tehnyt 
hengitysharjoituksen. 
 
Hengitysharjoituksissa on se hyvä puoli, että harjoituksen tuottaman hyvän olon voi 
tuntea välittömästi. Toinen hyvä puoli on se, että voit tehdä sitä missä vain, 
esimerkiksi: 

 autoa ajaessa 

 lukiessa 

 kokouksessa 

 hississä 

 matkalla vessaan 

 odottaessasi (ihan mitä vain) 

 jonottaessa (ruokajono, kassajono…) 

 sängyssä ennen nukahtamista 

 aamulla heti herätessä (loistava tapa virkistäytyä!) 

 TV:tä katsellessa 

 mitä muita hetkiä ja paikkoja keksit? 

 
Muista, että todelliset hyödyt tulevat siitä, että teet tätä joka päivä koko elämäsi ajan. 
Sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia siitä, miten muistat tehdä tämän harjoituksen 
aina, koska kun olet tehnyt sitä noin kuukauden ajan säännöllisesti, niin siitä on jo 
tullut sinulle automaatio. Se tarkoittaa sitä, että hengität automaattisesti tietyissä 
tilanteissa syvemmin ilman, että sinun tarvitsee sitä miettiä. 

Vinkeiksi liikkumiseen 
Yksi syy myös liikkumisen suositteluun liittyy siihen, että se lisää elimistön 
hapensaantia.  

Hapensaantia voit siis lisätä kaikella liikkumisella, mikä lisää hengitystäsi. Siksi 
suosittelen sinua valitsemaan juuri sellaisen liikkumisen itsellesi, mitä itse pidät 
parhaana ja mielenkiintoisimpana.  

Yksi maailmalla eniten suositelluista liikuntamuodoista on trampoliinilla hyppiminen. 
Koska itse matkustelen paljon, niin olen tottunut korvaamaan usein trampoliinin 
matolla tai lattialla. Toisin sanoen pompin paikallani juuri siellä, missä olen.  

Kokeile tätä aamuisin ja työpäivän aikana:  

HYPI 100 KERTAA PAIKALLASI HYMYILLEN, NIIN SAAT 
VÄLITTÖMÄSTI ENERGIAA.
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OLETKO JO OTTANUT PALKAN ALENNUKSEN? 

Yhteiskunta antaa meidän olettaa, että meillä tulisi olla jokin tietty palkkataso, jotta 
olemme menestyneitä. Todellisuudessa missään ei ole sanottu sitä, kuinka paljon 
sinun pitää ansaita. Ansaitsemisesi tulisi olla linjassa hankittujen kulujen kanssa. Lisää 
palkkaa on aina vaihtoehto. On myös hyvä miettiä myös, millaisen elämäntason 
itselleen haluaa ja mihin on tyytyväinen. Sinulla ei tarvitse olla kaikkea uusinta uutta ja 
omistaa kaikkea. Toisaalta sinulla on siihen myös vapaus ja se on myös sinulle 
mahdollista. 
 
Oletko miettinyt, että jos palkkasi on edelleen sama kuin vaikka kaksi vuotta sitten, 
niin todellisuudessa se ei ole sama, vaan paljon vähemmän, johtuen rahan arvon 
laskusta.  
 
Palkan alennuksen on kuitenkin mielestäni saanut jokainen, joka ei kehitä itseään 
omassa työssään. Tämä siitä syystä, että jokaisen on mahdollisuus saada parempaa 
palkkaa, jos kehittää itseään omassa työssään.  
 
Palkkasi ei mahdollisesti voi olla parempi juuri siinä työssä, mitä teet tällä hetkellä, 
mutta kun kehität itseäsi ja omaa ammattitaitoasi, niin sinulla tulee olemaan aina 
enemmän mahdollisuuksia parempaan palkkaan. 
 
Riippumatta siitä oletko tyytyväinen palkkaasi tällä hetkellä vai et, niin sinulla olisi 
hyvä olla tavoite siitä, mikä palkkasi on tulevaisuudessa. Ilman tavoitetta palkkasi ei 
välttämättä muutu mihinkään. Se ei välttämättä muutu senkään avulla, että asetat 
uuden palkan tavoitteeksi, mutta silloin olet ainakin asettanut tavoitteen, mitä kohti 
edetä. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole mitään tavoitetta oman palkkansa suhteen. 

 
VASTUU OMAN PALKKASI KASVUSTA ON SINULLA ITSELLÄSI. 

Mikä on tavoitepalkkasi vuoden kuluttua? Paljonko sinä haluat ansaita vuoden 
kuluttua?  
 
___________________________________________________________ 

 

Mikä on tavoitepalkkasi kymmenen vuoden kuluttua? Paljonko sinä haluat 
ansaita kymmenen vuoden kuluttua?  
 
___________________________________________________________ 

 

Summat voivat olla bruttona tai nettona, kuukaudessa tai vuodessa. Pääasia, että itse 
tiedät, mistä luvusta on kyse. 
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Miten voit kehittää itseäsi työssäsi? 

Opiskele, tutki ja tee paremmin. Kaksi tapaa kehittyä omassa työssä ja saada 
parempaa palkkaa. 
Opiskele, miten muut vastaavat työtäsi tekevät ihmiset toimivat. Tänä päivänä löydät 
paljon esimerkkejä ja materiaalia Internetin välityksellä. Älä tyydy vain siihen 
koulutukseen, jonka sait koulusta, työpaikan perehdytyksessä tai pakollisessa 
työpaikan koulutuksessa. Opiskele itse lisää, joko työ- tai vapaa-ajallasi. 
 
Tutki omaa toimintaasi ja mieti, että miten sinä voisit tehdä paremmin sen, mitä sinä 
teet. 
 
Keskity omien vahvuuksiesi vahvistamiseen. Kirjoita tähän, mitkä ovat sinun 
vahvuudet: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Missä sinä olet hyvä ja mitä sinä teet jo nyt hyvin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Mitä sinä pystyt tekemään paremmin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Mitä tarvitset siihen, että voit tehdä työsi paremmin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Miten pomosi/työnantajasi/työntekijäsi voi auttaa sinua tekemään työsi 
paremmin? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

VALITSE YKSI MUUTOS / ASIA, MIHIN KESKITYT SEURAAVAN VIIKON 
AJAN. 
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JOKAISESSA YRITYKSESSÄ KYSE ON AINA TULOKSESTA. SIIS SIITÄ, 
KUINKA PALJON YRITYS TUOTTAA RAHAA. KUINKA TUOTTAVA SINÄ 
OLET YRITYKSELLE?  

 
Yrittäjä saa palkkansa aina onnistumisen mukaan. Mitä jos sinä olisit yrittäjä 
tässä työpaikassa niin, minkä tekemiseen sinun kannattaa keskittyä, jotta 
tuotat parhaiten yritykselle? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että joutuisit tekemään enemmän töitä. Itse asiassa 
voi olla niin päin, että kun keskityt tuottavien asioiden tekemiseen, niin saat työsi 
tehtyä aikaisempaa nopeammassa ajassa ja voit lähteä aikaisemmin kotiin. 
 
Kun kehität osaamistasi ja työskentelytapaasi viikottain, niin se tullaan kyllä 
huomaamaan yrityksessäsi. Tai jos sitä ei noteerata, niin voit katsoa itsellesi uutta 
paikkaa, joka arvostaa osaamistasi ja panostasi yrityksen edistämiseen. 
 
Muista, että mitä paremmin sinä tuotat yritykselle, niin sitä paremmin myös yrityksen 
on mahdollisuus tuottaa. Yrityksen korkea tuotto on loppujen lopuksi myös sinun 
etujesi mukaista. 
 
Entä, jos et ole roolissa, missä et voi vaikuttaa yrityksen rahalliseen tuottoon? 
 
Itse asiassa on ihan sama, mitä teet yrityksessä, niin liityt jollakin tavalla sen 
rahalliseen tuottoon. Se, miten sinä teet ja toimit työssäsi on aina osa koko yrityksen 
toimintaa.  
 
Mieti, mihin asemaan haluat työssäsi nousta tai kehittyä ja tee siitä itsellesi tavoite. 
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Elämä on kokonaisuus 

Olet varmaan kuullut sanonnan, että kun yhteen suuntaan kumartaa niin toiseen 
pyllistää. Jos elämässä keskittyy johonkin asiaan, niin siinä kehittyy ja tulee 
paremmaksi. Samalla moni muu asia saattaa jäädä huomiotta. Elämä on kokonaisuus, 
jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa.  
 
Jotta elämällä voi antaa selkeän suunnan, tarvitsee ensiksi selvittää missä tilanteessa 
olet nyt ja mitä elämässäsi haluat. Ota paperi ja kynä esiin ja mieti seuraavia kohtia. 
Kysymykset auttavat sinua tiedostamaan elämän tilannettasi ja ohjaamaan sinua 
elämään, jossa teet sellaisia asioita mitä haluat, voit paremmin ja sinusta tuntuu 
paremmalta. 
 

1)  Mitä teet elämässäsi tällä hetkellä? - Listaa päiväsi kulkua. Mihin sinun 
aikasi menee? (katso ja hyödynnä seuraavalla sivulla oleva lomake) 
 

2)  Mitä tunnet tehdessäsi näitä asioita? - Kirjoita listauksen viereen 
millainen tunne sinulla on kun elät niin kuin elät? 
 

3)  Kirjoita vasempaan sarakkeeseen kellonajat päiväsi kulusta.  
 

4)  Tarkastele merkintöjäsi.  

 

 Mihin olet tyytyväinen?  

 Minkä haluaisit olevan toisin?  

 Mihin sellaiseen käytät aikaasi, mihin et haluaisi käyttää aikaa? 

 Mistä nautit päivässäsi eniten? 

Kerro itsellesi mitä sinä haluat elämässäsi? 

Jos haluat elämässäsi johonkin muutosta, niin sinun tulee tietää se, mitä sitten haluat 
tilalle. Jos mietit päivittäin sitä, mitä sinä haluat, niin se auttaa sinua muokkaamaan 
elämästäsi joka päivä sellaista kuin haluat. Voit aloittaa seuraavalla harjoituksella. 
 

 Kirjoita A4 paperille mitä haluat elämässäsi tapahtuvan seuraavaksi.  

 Lue paperi läpi ja valitse siitä pääkohdat. Kirjoita ne toiselle paperille 
ja varmista, että ne ovat jotain mitä sinä haluat eikä jotain mistä pyrit 
pois. Esimerkiksi ”En halua katsoa niin paljon TV:tä” on pyrkimistä 
jostakin pois. ”Haluan viettää enemmän aikaa lasteni kanssa” taas 
antaa suunnan mitä kohti mennä. 
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>>Kello       >>Mitä                         >>Tunne 
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Tiedosta ajatuksesi 

Seuraavat harjoitukset auttavat sinua tekemään konkreettisia muutoksia ajatuksissasi 
tavalla, joka saa aikaan uudenlaisia tuloksia elämässäsi. Aluksi sinun tulee tulla 
tietoiseksi siitä, että olet ajatteleva ihminen. Ajatuksesi ovat mielikuvia, ääniä, tunteita, 
hajuja ja makuja. Jotta voit tehdä onnistuneesti tässä olevia harjoituksia, sinun tulee 
tiedostaa  
 
−Mielikuvia – Ajattele esimerkiksi mitä TV-ohjelmaa katselit viimeksi tai miltä 
kotipihasi näyttää talvella ja kesällä. Näet mielessäsi kuvia, jotta voit kuvailla 
näkemääsi TV-ohjelmaa tai pihaasi eri vuodenaikoina. 
−Ääniä – Millaista on lempimusiikkisi? Mitä sinä puhut itsellesi mielessäsi? Musiikin 
soittaminen omassa mielessäsi tai omassa mielessäsi puhelu on esimerkkejä 
ajatuksistasi, jotka ovat ääniä. 
−Tunteita – Vaikka usein luulemme, että tunteet vain ovat ja tulevat jostain, niin 
todellisuudessa olemme vastuussa jokainen omista tunteistamme. Luot itsellesi 
erilaisia tunteita päivittäin. Tunteet syntyvät sen seurauksena mitä koet mielessäsi tai 
ympäröivässä maailmassa. Tunteisiin voit vaikuttaa muuttamalla sitä miten puhut 
itsellesi, mitä näet mielessäsi ja ympärilläsi. Jos koet epämiellyttävää tunnetta, niin 
kokeile miten saat sen muuttumaan joksikin muuksi. 

Olet se kuka ajattelet olevasi 

Olemme se kuka ajattelemme olevamme. Meillä jokaisella on jonkinlainen kuva 
itsestämme omassa mielessämme. Jokainen voi valita omat ajatuksensa ja jokainen 
myös valitsee itsestään haluamansa kuvan. Et ehkä ole täysin tietoinen vielä siitä mitä 
kuvaa itse pidät mielessäsi itsestäsi tai siitä miten voit muuttaa tuota kuvaa. Usein 
kuva itsestämme ei ole se kaikkein paras mahdollinen, usein jotain aivan päinvastaista. 
Se on sinun mielesi ja siellä voit tehdä asiat niin kuin haluat. 
 
Kun ajattelet itseäsi, niin mitä näet mielessäsi? Onko mielikuva itsestäsi se minkä 
haluat sen olevan? Yleensä se ei ole realistinen ja usein näemme muut ihmiset 
parempana kuin itseämme. Voit muuttaa mielikuvaa itsestäsi – Se tulee muuttamaan 
myös sitä kuinka kohtelet itseäsi ja mitä ajattelet itsestäsi. Opetan sinulle harjoituksen, 
jonka avulla voit muuttaa tuota mielikuvaa itsestäsi hyvin helposti paremmaksi. Jos 
pidät jo nyt näkemästäsi, niin voit aina tuunata sitä hieman paremmaksi.  
 
Harjoitus on hyvin yksinkertainen ja se opettaa ohjaamaan mielesi ajattelemaan 
uudella tavalla. Ihmisen aivot oppivat todella nopeasti. Esimerkiksi olet varmaan 
joskus koskenut kuumaan hellaan sormella. Kuinka kauan sinulla meni silloin, että 
opit, että hella on kuuma? Todennäköisesti noin sekunnin murto-osa. Aivot oppivat 
nopeasti ja siksi myös tämän harjoituksen tehokkuus perustuu nopeuteen.  
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Visuaalinen Swish 
Tämän harjoituksen voit tehdä silmät kiinni tai silmät auki. Usein on helpointa aloittaa 
rauhallisessa paikassa ja silmät kiinni.  
 
Lue koko harjoitus ennen kuin aloitat. 
 

1. Ajattele itseäsi – Tiedosta millaisen mielikuvan näet itsestäsi. 
 
2. Luo mielessäsi eteesi iso valkokangas ja aseta tuo mielikuva itsestäsi 
valkokankaalle. 
 
3. Mieti millaisena haluaisit nähdä itsesi? Miltä haluat kehosi näyttävän 
ja miltä haluat muutenkin näyttää ulospäin? Luo mielessäsi itsestäsi 
”Unelmakuva”. 
 
4. Palauta mieleesi valkokangas (Kohta 2. / KUVA 1). 
 
5. Aseta ”Unelmakuvasi pieneksi neliöksi valkokankaan oikeaan 
alakulmaan (KUVA 2). 
 
6. Laske mielessäsi kolmeen (1-2-3) ja kun pääset kolmeen niin näet 
mielessäsi kuinka unelmakuvastasi tulee niin iso, että se peittää vanhan 
kuvan ja valkokankaan taakseen (KUVA 3) 
 
7. Palauta mielessäsi tyhjä valkokangas eteesi ja toista vaiheet 4-6 
(KUVAT 1-3), niin monta kertaa, että et enää pysty palauttamaan 
mieleesi alkuperäistä kuvaa itsestäsi ja kun ajattelet itseäsi, niin mieleesi 
tulee haluamasi Unelmakuva. 

 

 
 
         KUVA 1       KUVA 2         KUVA 3 

 

Unelma  

kuva  

sinusta 

 
 

Kuva itsestäsi 
tällä hetkellä 

 
 

Kuva itsestäsi 
tällä hetkellä 
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Omaan sisäiseen puheeseen vaikuttaminen 

Jokaisella meillä on oma sisäinen ääni. Jotkut kutsuvat sitä omaksi sisäiseksi 
pölisijäksi. Voit vaikuttaa omaan ääneesi mielessäsi.  
 
Jos puhut esimerkiksi työstäsi itsellesi laiskalla äänellä, niin se on taatusti erilaista, 
kun se, että äänensävy olisi innostava.  
 
Millainen ääni tai äänensävy on sinusta innostava? Jos sinulla ei ole käytössäsi 
sellaista ääntä, niin tiedät varmasti jonkun, jonka ääni on innostava. Kokeile, miltä 
kuulostaa tulevat työtehtävät mielessäsi tuolla innostavalla äänen sävyllä. 
 
Mielessäsi voit tehdä asiat aina niin kuin itse haluat. Siksi voit kokeilla siellä vaikka 
minkälaisia ääniä.  
 
Kun olet menossa tekemään jotain sinulle uutta asiaa tai työssä tärkeää tehtävää, niin 
puhu itsellesi joko mielessä tai ääneen rohkealla ja varmalla äänellä. Mietit vain 
ekaksi, millainen on varma ja rohkea ääni? Sellainen ääni varmasti saa sinut 
tuntemaan olosi rohkeaksi ja varmaksi. 
 
 

Tunteiden hallinta 
Jos et ole tyytyväinen tunne-elämääsi, niin sinulla on kaksi vaihtoehtoa:  
1. Muuttaa tunnetta. 
2. Muuttaa sitä, mitä teet. 
 
Tunteiden hallintaan on olemassa lukemattomia erilaisia keinoja ja tapoja. Käsittelen 
tässä nyt pari yksinkertaista tapaa vaikuttaa omiin tunteisiin. 
 
Se, mihin keskitymme saa aikaan tunteemme. Kun muutat sitä, mihin suuntaat 
katseesi tai vaihdat mielessä mielikuvan, muutat myös tunteen.  
 
Se, mitä kuulet mielessäsi, vaikuttaa siihen, mitä tunnet (kts. Edellinen harjoitus). 
Kaikki musiikki johtaa meidät johonkin tunnetilaan. Kannattaa siis kuunnelle, mitä 
kuuntelee, koska se vie sinut aina jonkinlaiseen tunteeseen. 
 
Valitse siis työssä, kotona ja matkalla musiikki tarkoituksen mukaan. Musiikilla voit 
voimakkaasti viedä itsesi haluamiisi tunnetiloihin.  
 
Jos haluat… 

 rentoutua, niin kuuntele rentouttavaa musiikkia. 

 innostua, niin kuuntele innostavaa musiikkia 

 olla rohkea, niin kuuntele rohkaisevaa musiikkia (esim. 
Elokuvamusiikki) 

 jne. 
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Tänä päivänä löydät useita hyviä musiikkivaihtoehtoja todella helposti ja ilmaiseksi 
esimerkiksi Spotify (www.spotify.fi) ja YouTuben (www.youtube.com) välityksellä. 
Kirjoita vain hakukenttään, millaista musiikkia haluat ja sellaista pääset kuuntelemaan 
ihan hetkessä. 
 
Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos et ole haluamassasi tunnetilassa, niin voit musiikkia 
kuuntelemalla saada itsesi haluamaasi tunnetilaan. 
 

Kaksi tapaa muuttaa tunnetilaa missä tahansa: 
1. Muuta asentoasi. Selkä suoremmaksi, pää enemmän pystyyn tai jokin muu 

kehon muutos. Asennon muuttaminen muuttaa myös tunnetilasi. 

Kokeile, millä kaikilla eri tavoilla voit kehon asentoasi muuttamalla muuttaa 
myös tunnettasi? 

 

2. Hengityksen muuttaminen. Jos sinua vaikka jännittää tietyssä tilanteessa, niin 
keskity hengityksesi rauhoittamiseen. Silloin myös rauhoitus ja olet jo 
onnistunut muuttamaan jännityksen rauhoittumiseksi. Jos haluat saada 
varmuutta, niin hengitä laajemmin. Kun keuhkosi saavat enemmän happea, niin 
voit tuntea kehosi voimakkaampana ja se lisää varmuuden tunnettasi.  
 

Kokeile, millä kaikilla eri tavoilla voit hengityksen avulla muuttaa tunnettasi? 
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>> Herätä unelmasi eloon! 

Ota itsellesi hetki täysin vapaata. Kuvittele, että olet kuin lapsi, jolle mikä tahansa on 
mahdollista. Mieti, mitä sinä haluat tehdä, kokea tai oppia tämän elämäsi aikana? 
Mieti, mitä sinä haluat muistella siinä vaiheessa, kun elät elämäsi viimeisiä hetkiä?  
 
Kirjoita tähän listaksi niitä asioita, mitä tulee mieleesi. Sinun ei tarvitse tietää vielä, 
miten tai milloin toteutat nämä. Kun sinulla on lista asioita, mitä haluat tehdä, niin 
tulet todennäköisimmin löytämään myös sen tarvittavan ajan ja keinot niiden 
toteuttamiseen. 

       > Mitä                                           > Milloin 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
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Tavoitteesi 

Ihminen pystyy tekemään elämässään jopa uskomattomia muutoksia ja asioita, jos hän 
vain luo itselleen tavoitteen ja tekee asioita tavoitteensa eteen. 

Luo itsellesi nyt haluamasi tavoite. Tavoite on jokin muutos tai haluamasi tavoitetila 
elämässäsi. Se on jotain, mikä ei ole tällä hetkellä elämässäsi.  

Kyse voi olla pienestä tai suuresta asiasta tai muutoksesta.  

KUVITTELE, MIKÄ VOISI OLLA SINULLE PARASTA JA TEE SIITÄ 
ITSELLESI TAVOITE.  

Uskon, että sinulle on mahdollista ihan mikä tahansa. Suosittelen sinuakin uskomaan 
niin. Se tekee muutoksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta huomattavasti helpompaa. 
 
Muista, että lähes jokainen muutos ja asia, mitä haluat itsellesi, on jotain sellaista, 
mihin joku toinen on jo pystynyt. Jos joku muukin on siihen pystynyt, niin miksi et siis 
sinäkin. 
 
Kun asetat itsellesi tavoitteen, niin mieti tarkkaan, mitä sinä todella haluat. Älä ota 
tavoitteeksesi jotain sellaista, mitä joku toinen tahtoo sinun muuttavan tai tekevän. 
Luo tavoite niin, että se on jotain, mikä kiinnostaa sinua ja minkä sinä haluat. 
 
Aluksi laita silmäsi hetkeksi kiinni ja kuvittele mielessäsi itsesi ja elämäsi sellaisilla 
muutoksilla, mitä sinä haluat. Käytä miettimiseen tarvittava aika ja kirjoita tavoite sen 
jälkeen ylös. 
 
Tavoitteeni on: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Saman asian voin sanoa yhdellä lauseella näin: 
 
 
Kun olet kirjoittanut tavoitteesi, niin varmista, että se on jotain, 

 mitä sinä haluat 

 mitä sinä itse voit tehdä tai saada aikaan omalla panoksellasi 

 mikä on jotain kohti eikä jostain pois 

 mistä pystyt tietämään, milloin olet saavuttanut tavoitteesi 

NAUTI MATKASTASI KOHTI TAVOITTEESEEN JA JUHLI 
ONNISTUMISTASI JO ENNEN KUIN PÄÄSET PERILLE! 


