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Viisi askelta
rennompaan työelämään
Sisältää meditaatio äänitteen!

Olet ehkä myöskin nähnyt sosiaalisessa mediassa videon, missä 

kuvataan toimistoelämää ja stressiä pahimmillaan. Video näyttää 

turvakameran kuvaamalta, ja näyttää neljää turhautunutta 

kohtausta toimistopäivästä. Yhdessä puhelinta hakataan pöytään, 

toisessa kopiokone saa osakseen raivovyöryn, kolmannessa 

kollegan päälle hyökätään ja neljännessä kannettava tietokone 

heitetään seinään. 

Mitä stressi oikein tekee meille?
Olen nähnyt tämän videon jo muutaman kerran. Tunnistan sen 

epätoivon, raivon ja ahdingon mikä ihmisessä asuu kun on 

tarpeeksi kauan elänyt stressin kanssa käsi kädessä. Silloin mikä 

tahansa pieni asia voi laukaista suuremmankin raivon. Ihminen 

ei ole enää oma itsensä. 
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Kuinka monta kertaa olen halunnut heittää läppärin toimiston 

ikkunasta ulos? Liian monta. Kuinka monesti olen halunnut itse 

hypätä ikkunasta ulos? Muutaman kerran (en ihan tosissani 

kuitenkaan). Ja kuinka monta kertaa olen halunnut kävellä ulos, 

pois ja OLLA KOSKAAN PALAAMATTA. 

Mutta onneksi en tehnyt mitään edellämainituista (paitsi kerran, 

viimeisen kerran kun kävelin ulos enkä koskaan enää palannut, 

mutta se on tarina erikseen).

Sen sijaan pidin stressin sisälläni ja kihisin kiukusta. Kehoni 

oli jatkuvassa jänitystilassa, ja kärsin huonosta tuulesta, 

huimauskohtauksista, ruokahaluttomuudesta ja unen puutteesta. 

Yritin päästä tästä kaikesta eroon iltaisin juoksemalla 10km 

lenkkejä otsa rypyssä, mutta niiden lenkkien tuoma helpotus 

oli vain väliaikaista. Usein kollega raukat joutuivat todistamaan 

huonoa tuultani, ja vihasin itseäni koska olin niin ärtynyt ja 

kiukkuinen. Ei se ollut minun tapaistani! Enkä todellakaan 

koskaan halunnut viettää päiviäni sellaisen tunteen vallassa. 

Miten tähän oli oikein tultu?

Kuulostaako tutulta?

Oletko koskaan ollut niin stressaantunut,
ettet ole saanut nukuttua?
Lievä ja väliaikainen stressi on ihan tavallista, ja itse asiassa 

ihan hyväkin asia. Se tekee meistä skarpimpia, ja suoriudumme 

tehtävistämme paremmin kun keho on valveilla. 
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Mutta tiesitkö mitä pidempiaikainen, jatkuva stressi tekee 

kehollesi? Se tuhoaa sitä sisältäpäin, ja jos annamme stressin 

olla kehosamme pidemmän aikaa, se voi jopa muuttaa solujemme 

rakennetta!

Kun stressaamme, aktivoimme sympaattisen hermoston, joka 

on vastussa ns. Fight or Flight reaktiosta, mikä valmistaa meidät 

joko taistelemaan tai pakenemaan. Tämä on perin normaali 

reaktio vaaran uhatessa, mutta meillä harvemmin on todellista 

vaaraa urbaanissa elämässämme. 

Parasympaattinen hermosto sen sijaan on vastuussa levosta ja 

ruoansulatuksesta (ns. Rest & Digest), ja on tarpeellinen jotta 

saamme levättyä, kerättyä energiaa, palauduttua ja jotta keho 

saa rauhan sulatella ruokaa. 

Jos olemme liian kauan stressaantuneita, uni ei tule eikä 

ruokakaan maistu. Keho on jatkuvassa stressitilassa, eikä siinä 

vaiheessa kukaan ole optimaalisen työkykyinen, luova tai 

innovatiivinen. Saatika hyvä kollega. 

Entä sitten vapaa-aika?
Mikä on työn aiheuttaman stressin vaikutus vapaa-aikaan? 

Pystytkö jättämään työasiat työpaikalle, vai mietitkö ja murehditko 

työasioita vielä kotonakin? Heräätkö yöllä muistelemaan tuliko 

kaikki tarvittavat tehtävät tehtyä, vain herätäksesi aamulla 

entistäkin väsyneempänä? 
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Muistan kuinka pimeimpinä aikoina minua itketti jo ennen kun 

olin noussut sängystä ylös. Silloin tiesin asioiden menneen liian 

pitkälle. 

Stressitilassa ihminen on selviytymis-moodissa, mikä ei ole 

kestävä tila. Jossain vaiheessa keho tulee viheltämään pelin 

poikki, mikä on toisaalta hyvä asia, kehohan vain suojelee meitä 

omalta itseltämme. On kuitenkin parempi viheltää stressi-peli 

itse poikki, kun odottaa että keho sanoo itsensä irti jossain 

sellaisessa tilanteessa missä ET haluaisi sen missään nimessä 

tapahtuvan... 

Älä siis anna stressin mennä näin pitkälle!
Jos tämä kuulostaa tutulta, jos olet joskus liiankin kiireinen 

ja kireä töissä (ja kotona) eikä sinulla ole lomia tiedossa (eikä 

se ulos käveleminen ja EI KOSKAAN PALAAMINEN aina vain ole 

mahdollista), lue ihmeessä eteenpäin!

Ympäristön vaikutus sisäiseen rauhaan
Aina emme voi vaikuttaa ympäristöömme, tai muihin ihmisiin 

työpaikallamme. Mutta muiden ihmisten vaikutus meihin voi 

kuitenkin olla suurikin tekijä sisäisen rauhan ja stressittömyyden 

tiellä. Usein istumme avokonttoreissa joissa muiden ihmisten 

työtavat ja persoonallisuudet voivat tulla lähemmäs kuin 

haluaisimme, ja oma työrauha voi olla kovallakin koetuksella.

 

Kuitenkin totuus on se, että vain sinä olet vastuussa omista 

tunteistasi ja ajatuksistasi. Jos annat muille vallan vaikuttaa 

tunteisiisi, onnellisuutesi ja sisäinen rauhasi on aina riippuvainen 
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muista ihmisistä. Tämä ei ole optimaalinen tila kenellekään, ja 

siksi alla olevat vinkit auttavat myös niihin tilanteisiin jolloin 

tuntuu, ettei yhteistyö kollegoiden kanssa tuota muuta kuin 

lisää aihetta stressiin. 

Pitäisikö minun lähteä vai jäädä?
Joskus ympäristön vaihtaminen voi kuitenkin olla se paras 

vaihtoehto. On totta, että sisäinen ympäristömme on oma 

vastuumme, mutta jos ympäristö missä olet on keskittynyt 

hyvinkin erilaisiin arvoihin kuin mitä itse pidät tärkeänä, voi 

sopeutuminen olla vaikeaa. 

Esimerkiksi jo sinulle on tärkeää vaalia harmoniaa ja hyvinvointia, 

on haastavaa toimia ympäristössä jossa sinun on oltava 

konfliktissa eri tahojen kanssa, tai missä sinun muutoin täytyy 

toimia vastoin syvepiä arvojasi. On hyvää harjoitusta oppia 

olemaan sisäisesti zen kaikenlaisissa tilanteissa, mutta joskus on 

hyvä katsoa tilannetta kauempaa, ja mietittävä onko työpaikka 

joka vie enemmän kuin tuo, hyväksi pidemmän päälle. 

Voit miettiä miksi olet päätynyt kyseiseen työpaikkaan, ja 

millä perusteilla olet valinnut sen. Onko työpaikka, tilanne, 

tiimi, tehtävät ja ilmapiiri muuttunut paljon siitä, kun aloitit? 

Oletko sinä muuttunut siitä, kun aloitit? Jos hakisit työpaikkaa, 

valitsisitko oman työsi uudelleen?

Lähteminen ei ole luovuttamsta. On suurta rohkeutta pitää omaa 

hyvinvointiaan maailman tärkeimpänä asiana, sillä sitä se juurikin 

on. Organisaatiot eivät loppupeleissä välitä työntekijöistään, 
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aina on joku uusi kenet palkata, ja viimeaikojen YT aallot 

todistavat ettei kukaan ei ole koskaan täysin turvassa. 

On sinun tehtäväsi pitää omaa hyvinvointiasi etusijalla, ja jos se 

ei ole enää mahdollista nykyisessä työpaikassasi, on ehkä aika 

katsella muualle. 
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Viisi askelta kohti
rentoutumista
Alla löydät viisi helppoa askelta jotka jokainen tuovat helpotusta 

kiukkuun ja stressiin. Nämä pysähtymiskeinot sopivat etenkin 

niihin hetkiin, kun aika on kortilla etkä ehdi lähtemään 

työpistettä pidemmälle. Voit rentoutua helposti vain istumalla 

paikallasi, tai menemällä hetkeksi jonnekin missä voit viettää 

hetken ilman häiriötekijöitä (ja missä sinulla on mahdollisuus 

sulkea silmät harjoituksen ajaksi). 

Viides vinkki on meditaationauha (MP3), joka antaa sinulle 

esimakua siitä, miten helppoa ja vaivatonta ohjattu meditaatio 

Viiden Minuutin Loman kanssa voi olla.

Sen pidemmittä puheitta, alla löydät vinkit joita kehoitamme 

harjoittamaan jo TÄNÄÄN!
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Askel 1
Hengitä syvään!

Hengitys on yhteyden saamista tähän hetkeen, ja hengitys toimii 

myös siltana kehon ja mielen välillä. Hengitys on aina läsnä, ja 

se tapahtuu aina vain tässä hetkessä. Hengitys on myös suorassa 

yhteydessä mieleemme, ja ne peilaavat toisiaan. Jos mieli on 

täynnä ja stressaantunut, hengitys on pinnallista ja katkonaista. 

Kun hengityksemme on tasaista, syvää ja rentoutunutta, myös 

mielemme saa viestin rentoutua. 

Aloita istumalla työpöytäsi äärellä, ja jos sinulla on oma 

toimisto niin sulje ovi. Jos työskentelet avokonttorissa ja haluat 

enemmän yksityisyyttä, voit mennä hetkeksi palaverihuoneeseen 

tai muualle missä saat olla rauhassa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse 

liikkua mihinkään, sen kun luet ohjeet, suljet silmäsi ja annat 

mennä!
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Istu tukevasti ja mukavasti tuolille, selkä suorana, molemmat jalat 

maassa. Kädet voivat levätä sylissäsi, tai rennosti käsinojilla. 

Hartiat ovat rentoina. 

Sulje silmät, ja keskity hetkeksi vain omaan hengitykseesi. Miltä 

se tuntuu tänään? Onko hengityksesi pinnallista ja nopeaa, vai 

syvää ja rentoa? Keskity hengitykseesi ilman, että yrität hallita 

tai kontrolloida sitä. Yritä tarkastella hengitystäsi tuomitsematta 

sitä hyväksi tai huonoksi, tarkastele vain minkälainen se on tässä 

hetkessä. Tarkastele hengitystäsi ainakin kymmenen kierron ajan.

Siirrä huomiosi hetkeksi ääniin, jota kuulet ympärilläsi. Mikä on 

kaukaisin ääni, minkä kuulet? Keskity tähän ääneen muutaman 

hengityksen ajan. Siirry sitten tarkastelemaan lähintä ääntä minkä 

kuulet, ja keskity tähän ääneen muutaman hengityksen ajan. 

Seuraavaksi siirrä toinen kätesi rinnan päälle, ja toinen vatsan 

päälle. Syvennä hengitystäsi, ja huomaa miten rinta kohoaa 

jokaisella sisäänhengityksellä. Yritä ensin täyttää vatsa ilmalla, 

ja vasta sen jälkeen rinta. Anna uloshengityksen olla pidempi, 

ja huomaa miten jokaisella uloshengityksellä keho rentoutuu. 

Keskity hengitykseen ja siihen, miltä keho tuntuu hengityksen 

täyttäessä keuhkot. Toista 10 hengitysen verran. 

Siirrä kädet takaisin syliin tai käsinojille, ja palaa normaaliin 

hengitykseen. Pidä silmät suljettuina, ja sisäänhengityksen 

aikana laske kuinka pitkä normaali sisäänhengityksesi on (1-2-

3-4-...). Ehkä pääset lukuun 4, ehkä lukuun 6, riippuu sinusta. 

Minkä luvun saitkaan, lähde seuraavalla sisäänhengityksellä 

piirtämään kolmiota mielessäsi.
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Esim. jos lukusi oli 4:

 Hengitä sisään laskien neljään

 Hengitä ulos laskien neljään

 Pidätä hengitystä laskien neljään

Jatka kolmion piirtämistä hengitykselläsi 15-20 kierrosta. Voit 

kokeilla jos hengityksen pidentäminen yhdellä tai kahdella 

luvulla tuntuu sopivalta, mutta jää aina siihen lukuun mikä ei 

tuota liikaa ponnisteluja. 

Piirrä mielessäsi 10-15 kolmiota hengityksen avulla. 

Kun olet valmis, palaa takaisin normaaliin hengitysrytmiin, pitäen 

vielä silmät kiinni, ja tunnustele miltä hengitys nyt tuntuu. Olet 

keskittynyt hengityksesi kontrolloimiseen, ja lähettänyt kehollesi 

tärkeän viestin rentoutumisesta. Miltä keho tuntuu pienen tauon 

jälkeen?

Hengitä vielä syvään kolme kertaa, ennen kun avaat silmät. 

Toista harjoitus niin monta kertaa päivässä, kun tarve vaatii. 
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Askel 2
Jännitä ja vapauta

Usein pidämme huomaamattamme jännitystiloja yllä kehossamme. 

Tämä vinkki auttaa sinua vapauttamaan turhia lihasjännityksiä, 

ja huomaamaan eron jännittyneen ja rentoutuneen kehon välillä. 

Aloittaaksesi voit istua tuolillasi, tai lähteä hiljaisempaan, 

yksityisempään paikkaan harjoituksen ajaksi. Sulje silmäsi, ja 

hengitä rauhallisesti 5-6 kertaa. 

Pidä silmät suljettuina, ja jännitä jalkasi niin tiukasti kuin 

mahdollista. Jännitä kaikki mahdolliset lihakset jaloissasi, pidä 

ne jännitettyinä kahden hengityskierroksen ajan, ja rentouta. 

Toista harjoitus, eli jännitä kaikki jalkojen lihakset, pidätä 

jännitystä kahden hengityksen ajan (älä pidätä kuitenkaan 

hengitystä!) ja vapauta! Tunne, kuinka jalat rentoutuvat.



14Viisi askelta rennompaan työelämään

Seuraavaksi jännitä kaikki lihakset molemmissä käsissä. Puristä 

kädet nyrkkiin, ja jännitä kaikki mahdolliset lihakset nyrkistä 

olkapäihin asti. Pidä jännitys yllä kahden hengityskierron ajan, 

ja päästä irti. Toista harjoitus, jännitä kaikki käden lihakset ja 

pidä sormet nyrkissä, pidä jännitys kahden hengityskierron ajan, 

ja päästä irti. Tunne, kuinka kädet rentoutuvat. 

Seuraavaksi jännitä hartiat kohottamalla ne niin ylös kuin 

mahdollista. Vedä hartiat vielä taakse niin paljon kuin 

mahdollista, ja yritä vielä kohottaa hartioita. Pidä jännitys 

kahden hengityskierron ajan, ja vapauta. Toista harjoitus, eli 

kohota hartiat, vie hartiat vielä taakse ja yritä vielä kohottaa 

niin ylös kuin pystyt. Pidä jännitys kahden hengityskierroksen 

ajan, ja vapauta. Tunne kuinka hartiat vapautuvat ja rentoutuvat. 

Seuraavaksi jännitä kaikki kasvojen lihakset (saattaa näyttää 

hassulta, mutta mitäs pienistä!), pidä jännitettyinä kahden 

hengityskierron verran, ja vapauta. Toista toisen kerran, ja 

kun vapautat jännityksen, tunne kuinka kasvojen lihakset 

rentoutuvat. 

Lopuksi (ja tämä on kikka minkä voit tehdä huomaamatta missä 

vaan, vaikka kokouksessa), purista etusormi ja peukalo tiukasti 

yhteen, purista niin tiukasti kuin vain mahdollista, pidä kahden 

hengityskierroksen ajan, ja vapauta! Toista harjoitus, ja yritä 

puristaa kaikki kehon jännitys näiden kahden sormen väliin, ja 

päästä irti! Kun päästät irti, päästät samalla irti kaikesta kehossa 

olevasta jännitteestä. 
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Käytä tätä kikkaa jos huomaat kehossasi ylimääräisiä jännitteitä. 

Voit toistaa niin monta kertaa päivässä kuin haluat!
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Askel 3
Kävele ulkona

Ei varmasti tule yllätyksenä, että työpisteeltä poistuminen edes 

kahdeksikymmeneksi minuutiksi tekee ihmeitä niin keholle kuin 

mielellekin. Liian usein olemme niin kiireisiä, että nappaamme 

lounaan mukaan ja syömme pöytämme ääressä, tai syömme 

pikaisesti ruokalassa ja kiiruhdamme takaisin työn pariin. 

Mutta jos meillä ei ole ylimääräistä 20 minuuttia oman kehon ja 

mielen nollaamiseen, minkälaisia ammattilaisia oikein olemme? 

Kukaan ei kuitenkaan voi olla täydellisen tuottelias +8h päivässä, 

ja työpäivästäsi varmasti löytyy pätkiä jolloin tuotteliaisuus ei 

ole maailmanluokkaa (kuten Facebook tai Iltasanomat...?) Mitä 

jos vaihtaisit nämä tyhjät hetket 20 minuutin happihyppelyyn 

(tai vie se lounassämpylä mukanasi kävelylle). 
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Mitä ikinä sinun tarvitseekaan tehdä jotta pääset pois pöytäsi 

ääreltä ainakin kerran päivässä, tee se! Itse toimistotyöläisenä 

kiertelin yrityksen parkkipaikkaa tai kävelin metsänreunassa 

edestakaisin lounaan jälkeen. Se vei mielen pois työtehtävistä, 

sai ajatukset rauhoittumaan ja keho nautti raittiista ulkoilmasta. 

Keskity ulkona ollessasi viiteen elementtiin, josta koko 

universumi on lähtöisin; maa, vesi, ilma, tuli ja ’akasha’ (avaruus 

/ yhteys). Muistuta itseäsi siitä, mitä nämä elementit voivat 

opettaa sinulle:

Maa Tasapaino ja juuret elämässä. Maa kannattelee sinua, ja 

antaa sinulle yhteyden juuriisi. 

Vesi Vesi liikkuu helposti esteiden yli ja ympäri. Se muistuttaa 

meitä siitä, ettemme ole koskaan jumissa, vaan voimme 

veden lailla liikkua esteiden ohi. 

Ilma Kykenemme olemaan ilman ruokaa monta viikkoa, ilman 

vettä muutaman päivän, mutta ilman hengittämäämme 

ilmaa emme kestä muutamaa minuuttiakaan. Ilma on 

energiaa!

Tuli Meillä jokaisella palaa tuli sydämessämme, ja olemme 

pohjimmiltamme luovia ja meillä on mahdollisuus valita 

mitä elämässämme teemme. Tuli puhdistaa ja luo pohjaa 

uudelle. 

Akasha (avaruus / yhteys) - Olemme kaikki yhteydessä 

toisiimme, ja maailmaan ympärillämme. Usein kuitenkin 

unohdamme tämän, ja tunnemme olevamme erillisiä ja 

yksin kaiken keskellä. Tämä eriäväisyys ja etäisyys ei 

kuitenkaan tule ulkoapäin, vaan sisältä. Ajatuksemme, 

etenkin tuomitsevat ajatukset erottavat meidät muista. 
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Jos olet töissä suuremmassa kaupungissa, kuuntele klassista 

tai muuten vaan rauhoittavaa musiikkia kävellessäsi. Kiinnitä 

huomiota yksityiskohtiin ympärilläsi, joita et muulloin ole tullut 

huomanneeksi. Yritä löytää ympäristöstäsi uusia asioita, uusia 

tuoksuja, uusia taiteellisia kuvakulmia ja yksityiskohtia. Kiinnitä 

huomiota siihen, mitä värejä näet, miltä taivas näyttää ja 

minkälainen valo tänään on ilmassa. Usein kiirehdimme paikasta 

A paikkaan B niin nopeasti ja ’sokeasti’ ettemme rekisteröi mitä 

ympärillämme oikeasti tapahtuu. 
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Askel 4
Kirjoita itsellesi selkeämpi mieli

Mikä tahansa keino, millä saat mielen tyyntymään, toimii. Joskus 

kirjoittaminen on paras keino purkaa stressiä (ja se ainakin 

näyttää siltä, että suunnittelet innokkaasti seuraavaa tärkeää 

raporttia...)

Voit tehdä tämä työpöytäsi äärellä, tai lähteä hetkeksi 

rauhallisempaan paikkaan, mikä ikinä tuntuukaan 

mahdolliselta ja mukavimmilta. Ota muutama tyhjä A4 paperi, 

ja aloita kirjoittaminen. Ideana ei ole tuottaa seuraavaa 

kirjallisuuspalkintoon tähtäävää teosta, eikä ole tarkoitus ajatella 

sitä, mitä kirjoitat. Kirjoitat vaan mitä mieleen tulee, äläkä 

nosta kynää ennen kun olet saanut 2-3 sivua kirjoitettua. Voit 

päästä alkuun vaan höpöttelemällä paperille jotakin, kuvaamalla 

ympäristöäsi ja sen jälkeen siirtyä tunteisiisi. Huomaat, että kun 

kynä on liikkunut hetken aikaan, uusia asioita saattaa ilmestyä 
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paperille. Voit ihmetellä mistä se kaikki oikein tuleekaan, mutta 

jatka vain kirjoittamista, niin päästät alitajuntasi virtaamaan 

kunnolla! Kirjoita kaikki kurjat fiilikset paperille, kirjoita itsestäsi 

ulos kaikki se, mistä haluat päästää irti. 

Kun olet kirjoittanut 2-3 sivua, nosta kynä ja hengitä muutaman 

kerran syvään. 

Lopuksi, kirjoita vielä yksi kappale tekstiä. Kuvittele itsesi 

vuoden päähän, ja kuvittele että luet juuri kirjoittamaasi tekstiä. 

Mitä vastaisit itsellesi? Mitä tulevaisuuden minäsi kertoisi 

sinulle? Kirjoita itsellesi neuvoja tai vastauksia kysymyksiisi, 

ja anna vinkkejä, lohdutuksia tai kannustuksia jos se tuntuu 

tarpeelliselta. 

Lopuksi voit säästää paperin, tai heittää sen tuhottavaksi samalla 

kun jatkat päivääsi kevyempänä ja selkeämmin mielin. 
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Askel 5
Lähde pienelle lomalle

Viides vinkki on kuunneltavien sanojen muodossa. Paketin 

mukana olet saanut myös MP3 meditaationauhoitteen, jonka voit 

kuunnella työpäiväsi aikana, työmatkalla tai kotona, missä tahansa 

missä voit sulkea silmäsi ja rentoutua. Nauha on 10 minuutin 

mittainen, joten sille varmasti löytyy aikaa kiireisemmästäkin 

aikataulusta. Tulet yllättymään miten lyhyessäkin ajassa voi 

rentoutua ja saada parempaa fiilistä aikaan!

N A U T I 
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Lopuksi

Voit käyttää mitä tahansa näistä tekniikoista milloin tahansa, jos 

huomaat stressitasojen nousseen. Kun käytät näitä päivittäisessä 

elämässäsi, ennaltaehkäiset stressitasojen nousua ja pysyt 

tyynen rauhallisena päivästä toiseen!

Jos haluat lisäapua visualisointiin, meditointiin ja hengitys-

harjoituksiin, lataa itsellesi Viiden Minuutin Loma, ja aloita 

todellinen loma-rentoutuminen jo tänään! 

Nautinnollisia hetkiä!

www.viidenminuutinloma.fi




