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Mental health disorders are quite common among young people: many students suffer from anxiety,
depression and especially school related distress. To improve the situation, it is important to find
more ways of supporting adolescent mental health and coping in everyday life.
The client of this thesis, Somero sixth form school, is looking to increase their student’s welfare by
offering them a class supporting psychological wellbeing. In this thesis I present this special course
that I have planned and organized together with the school welfare officer Sari Ojuva. During this
course she was studying solution-oriented psychotherapy, so solution-oriented methods and
exercises were decided to form the core of the class. In addition to these we also made use of bodyconscious exercises in which I have been really interested in.
The goal of the class was to provide the students with new means of coping with anxiety, distress and
depression – especially students who find it difficult to try to find help on their own. The class was
planned for a maximum of ten students, but five was the total amount of participants. The class took
place at the end of fall semester in 2018 and it consisted of five lessons that all had a special theme.
The class was a process and the progress that the students were making during that time was
observed. Feedback of the course shows that the students found the course theme very important. On
a scale of 1-10 their mental health was improved from 5,7 to 7,9. This shows that the course was very
useful to the students. Somero sixth form has decided to offer the welfare class also in the future to
their students.
Solution-oriented methods, body-conscious exercises and practicing of emotional skills suite well for
the use of students. The client of the thesis now also has ready-made course plans and all documents
that demonstrate the results we got from conducting the course.
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1 JOHDANTO
Nuorten taitoja ja valmiuksia on mitattu kansainvälisesti koko 2000-luvun ajan PISAtutkimuksissa. Tutkimus toteutetaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaille nuorille ympäri maailman, ja siinä on selvitetty erityisesti luonnontieteiden, matematiikan, ongelmanratkaisun ja lukutaidon osaamista. (OECD 2018.) Suomalaisnuoret ovat menestyneet vertailussa mallikkaasti, joskin taidoissa on ollut laskua esimerkiksi luonnontieteiden osalta. Matematiikan tulosten laskusuunta on kuitenkin vuoden 2015 tutkimuksen mukaan hidastunut ja lukutaidon heikentyvä suuntaus pysähtynyt. (Pirhonen
2016.)

Vuonna 2015 tutkittiin ensimmäistä kertaa laajasti myös nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia PISA-tuloksiin. Tulosten mukaan suomalaisnuoret
ovat verrattain tyytyväisiä elämäänsä. Hyvinvointiin vaikuttavat erityisesti yhteenkuuluvuuden tunne, vapaa-ajan liikunta, koulukiusaamisen määrä, suoritusmotivaatio
sekä se, miten nuoret kokevat opettajien heitä kohtelevan. Vaikka suomalaisnuoret
ovat elämäänsä vertailumaihin nähden keskimääräistä tyytyväisempiä, noin 15 % oppilaista kokee olonsa ulkopuoliseksi. Jos opiskelumenestykseen liittyy ahdistusta ja
motivaatio on heikko, myös PISA-tulokset ovat näiden nuorten osalta heikompia.
(OKM 2017b.)

Lukiolaisten hyvinvointia on tutkinut mm. Suomen Lukiolaisten Liitto. Vuoden 2012
hyvinvointitutkimuksen mukaan valtaosa lukiolaisista kokee mielialansa valoisana ja
hyvänä. Ajoittaista masennusta ja alakuloa ilmenee liki viidesosalla opiskelijoista – tytöillä poikia useammin. Varsinaisesta masennuksesta kärsii vain 1–3 % opiskelijoista.
Niin ikään noin puolet lukiolaisista kokee koulutyön määrän liian suureksi. Opiskelun
kuormittavuus ja koulun ilmapiiri vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointiin. (Laitinen 2012). Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan 1. ja 2. vuoden lukioopiskelijoista n. 13 % kärsii koulu-uupumuksesta (THL 2018).

Salmela-Aron ja Tuominen-Soinin (2013) mukaan koulutukselliset siirtymävaiheet
ovat nuoren tulevaisuuden kannalta kriittisiä. Jatko-opintoihin hakeutuminen saattaa
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viivästyä, jos nuori kokee olevansa liian uupunut. Joka vuosi noin puolet lukion päättävistä nuorista jää ilman toivottua opiskelupaikkaa. Hengähdystauko voi olla toki monille myös tarpeellinen. Uupumusasteisesta väsymyksestä kärsivien nuorten väsymys
yleensä hellittää välivuoden aikana, mutta toisaalta heidän koulutukselliset tavoitteensa voivat madaltua. Jos jatkokoulutuspaikka ei aukea vielä seuraavanakaan
vuonna, riskinä on, että nuori jää kokonaan ilman jatkokoulutusta. Tämä taas voi johtaa syrjäytymiseen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin nuoriin, joiden opiskeluasenne muuttuu uupumuksen vuoksi kyyniseksi, sillä opinnoista putoamisen riski on
kyynisillä nuorilla liki nelinkertainen. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini 2013, 248–
250.)

Nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia menetelmiä ja kursseja on ollut Suomessa tarjolla jo pitkään: esimerkiksi peruskouluikäisille suunnattu Friends-ohjelma
(Aseman Lapset ry 2013; Laamo 2013, 122–131), opiskelijoille laadittu elämäntaitokurssi Ole oman elämäsi tähti! (Nyyti ry 2016; Savolainen & Marttinen 2013, 144–153)
sekä Maestro-stressinhallintakurssi masennuksen ehkäisyyn (Clarke ym. 2010). Tässä
opinnäytetyössä esittelen työparini kanssa suunnittelemani ja toteuttamani hyvinvointikurssin, jonka tilaajana on Someron lukio.

Joulukuussa 2018 Someron lukio toteutti opiskelijoilleen hyvinvointikyselyn, jossa
kartoitettiin mm. opiskelutilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, kiusaamista, opiskelijoiden kokemaa osallisuutta, sukupuolisensitiivisyyttä, mahdollista seksuaalista häirintää sekä stressin tunnetta. Vastaavia kyselyitä on tehty Someron lukiossa säännönmukaisesti jo usean vuoden ajan, mutta tulokset eivät ole verrattavissa, sillä kysymykset ovat saattaneet vaihdella vuosittain. Myöskään varsinaista seurantaa ei tulosten
suhteen ole toistaiseksi tehty. Rehtorin mukaan opiskelijoiden koulu-uupumus ja erilaiset mielenterveyshäiriöt ovat kuitenkin selvästi lisääntyneet. Someron lukiossa opiskelee kaikkiaan 141 nuorta. Uusimpaan hyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä 89 opiskelijaa, joista 1. vuoden opiskelijoita oli 33,7 %, toisen vuoden opiskelijoita 47,2 % ja 3.
tai 4. vuoden opiskelijoita 19,1 %. Vastauksista käy ilmi, että lähes puolet (48,3 %) kokee opiskelun melko stressaavaksi ja 27,6 % erittäin stressaavaksi. Opiskelumenestys
ja ylioppilaskirjoitukset tuottavat kyselyn mukaan melko paljon tai erittäin paljon
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stressiä, toteaa n. 80 % vastanneista. Samalla voidaan kuitenkin todeta, että opiskelijat
ovat jokseenkin tyytyväisiä saamaansa tukeen; yli 70 % vastanneista arvioi saavansa
melko paljon tai erittäin paljon opiskeluun liittyvää tukea ja kannustusta. (Someron
lukio 2018.)

Hyvinvointikurssin avulla oli mahdollista tarjota arkipäivään soveltuvia keinoja, jotka
auttavat opiskelijoita jaksamaan paineiden ja stressin keskellä. Peruskoulun ja lukion
aikana omaksutut, jaksamista tukevat menetelmät kantavat pitkälle tulevaisuuteen –
lukiolaisista tulee myöhemmin opiskelijoita, ja nämä opiskelijat siirtyvät ajan mittaan
työelämän piiriin. Mitä paremmat valmiudet nuorilla on omien voimavarojensa säätelyyn, sitä paremmin he hallitsevat näitä keinoja myös työikäisinä. Jos uupumusoireilu
alkaa jo kouluvuosina, työelämän vaatimukset voivat aiheuttaa herkemmin loppuun
palamisia ja sairauslomia, jotka olisi riittävällä ohjauksella voitu välttää ainakin osittain.

2 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Opinnäytetyössäni tarkastelen lukiolaisten koulu-uupumusta sekä stressi- ja ahdistusoireilua. Tutkin, miten näitä oireita voisi lievittää erilaisin kehotietoisin ja ratkaisukeskeisin menetelmin. Työparinani on ollut Someron koulukuraattori Sari Ojuva, joka
opiskeli kurssin toteutumisaikaan ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Toteutimme Someron lukiolaisille hyvinvointikurssin, jonka opiskelijat voivat liittää osaksi lukioopintojaan. Kurssisuoritukseen kuului myös opiskelutekniikoiden opastusta, josta vastasivat lukion opinto-ohjaaja sekä erityisopettaja. Tämä osuus rajautuu kuitenkin
oman kehittämistehtäväni ulkopuolelle.

Kokemus stressistä ja sen vaikutuksista psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on jokseenkin samantyyppinen ihmisestä riippumatta. Stressiä aiheuttavat tekijät, stressin oireet ja vaikutukset ovat tutkimusten mukaan samankaltaisia suurim-
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malla osalla ihmisistä. Näin ollen en kokenut tarpeelliseksi selvittää hyvinvointikurssille osallistuvien stressin ja ahdistuksen syitä ja niiden ilmenemismuotoja. En kysellyt
hyvinvointiryhmän opiskelijoilta, miten stressi heidän elämäänsä vaikuttaa. Sen sijaan
pyrin selvittämään, millaisin keinoin stressiä ja uupumusta voisi lievittää.

Kehittämäämme kurssia on tarkoitus tarjota Someron lukion opiskelijoille myös tulevina vuosina ainakin jossain muodossa. Kehittämistehtävänäni oli siis luoda ja koota
koulumaailmaan ja opiskelijan arkeen soveltuvia menetelmiä, joiden avulla voidaan
tukea nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Useissa kunnissa esimerkiksi perusopetuksen ja lukio-opintojen opetussuunnitelmiin on jo sisällytetty hyvinvointiteemoja.

Kurssi oli suunnattu ensisijaisesti abiturienteille, mutta sinne olivat tervetulleita myös
muiden vuosikurssien opiskelijat. Tavoitteena oli tarjota tukea myös niille lukiolaisille,
joiden kynnys hakea yksilöllistä apua on korkea. Ryhmään otettiin maksimissaan kymmenen opiskelijaa. Tavoitteemme oli pitää osallistujamäärä kohtuullisena, koska riittävän pienessä ryhmässä on helpompi luoda luottamuksellista ilmapiiriä. Opiskelijamäärä rajattiin kymmeneen myös käytännön syistä – toiminnallisissa harjoitteissa on
tärkeää, että kurssipaikalla on riittävästi tilaa liikkua. Hyvinvointikurssi alkoi viikolla
43, jolloin kouluvuosi oli lähtenyt kunnolla käyntiin ja syksyn ylioppilaskirjoitukset
olivat takana.

Vahvana perustana oli ratkaisukeskeisen terapian ajatusmalli. Tavoitteemme oli keskittyä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Opiskelijoita aktivoitiin sitoutumaan ja ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Tarkoitus oli tarjota heille arjen keinoja, joiden avulla he voivat tukea omaa hyvinvointiaan, jaksamistaan ja opiskelumotivaatiotaan.

Jotta hyvinvointikurssin varsinaisia vaikutuksia opiskelijoiden arkielämään voitaisiin
tarkastella, muutaman kuukauden päähän kurssin päättymisestä olisi ollut tarpeen
järjestää seuranta- ja arviointikerta. Tähän emme kuitenkaan ryhtyneet. Näin ollen
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opinnäytetyöni keskittyy käsittelemään kurssin teoreettisia lähtökohtia sekä kuvaamaan kurssin toteuttamisprosessia. Opiskelijoiden kanssa arvioitiin lähtötilannetta
sekä tunnelmia kurssin päättyessä. Arviointia tehtiin keskustelun avulla koko kurssin
ajan, ja tapaamiskerroilla oli käytössä asteikko, johon opiskelijat merkitsivät kulloisenkin tilanteensa.

Pidin kurssin ajan oppimispäiväkirjaa ja dokumentoin valokuvin kurssilla tehtäviä
harjoituksia. Yksityisyyden suojaamiseksi opiskelijoiden kuvia ei tule lopputuloksen
yhteyteen, mutta tarkoitukseni on havainnollistaa kuvien avulla toiminnan vaiheita ja
erilaisia harjoituksia.
2.1 Toimintatutkimus
Toimintatutkimusta (action research) on tehty 1940-luvulta alkaen. Amerikkalaista sosiaalipsykologia, Kurt Lewiniä, pidetään menetelmän isänä. Toimintatutkimuksen
käytön suosio on vuosikymmenien aikana vaihdellut. Jo hiipunut tutkimustapa alkoi
viritä uudelleen 1970-luvulla, jolloin Lawrence Stenhouse kehitti luokkahuonetutkimusta. Ajatuksena oli opettajien toimiminen oman työnsä kehittäjinä ja tutkijoina.
(Heikkinen 2018, 217.)

Toimintatutkimuksella tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa yhdistyvät käytännön kehittämistyö ja tutkimus. Tutkija ei ole ulkopuolinen, vaan hän osallistuu aktiivisesti
ihmisten väliseen sosiaaliseen yhteistoimintaan, jota on tarkoitus kehittää. Perinteisesti tutkimus lähtee usein liikkeelle tutkimuskysymyksestä. Toimintatutkimuksessa
sen sijaan kehittämistehtävän määrittely on hyvä lähtökohta, sillä tarkoitus on etsiä
käytäntöön soveltuvaa tietoa, jonka avulla käytössä olevia toimintatapoja voidaan kehittää. Päämääränä ei siis ole kuvata asioiden nykytilaa vaan sitä, miten asioiden tulisi
olla. Miten asioita voisi tehdä aiempaa paremmin? Miten tavoitetila voidaan saavuttaa? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat toisiinsa. (Mt., 215–216; 220.) Omassa kehittämistehtävässäni oli luontevaa hyödyntää
toimintatutkimuksellisia lähtökohtia, koska osallistuin itse aktiivisesti kurssin ohjaamiseen. Pyrin löytämään keinoja, joilla lukion opiskelijat voisivat kohentaa hyvinvointiaan arjen vaatimusten keskellä.
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2.2 Havainnointi ja dokumentointi
Havainnoinnilla tarkoitetaan tutkimuksen kohteena olevien ihmisten tarkkailua tutkimustilanteessa. Tutkijalla täytyy olla selvillä, millaisia hänen tavoitteensa ovat ja mitä
hän tarkalleen ottaen tutkii. Havainnoinnin tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ilmiötä. Tutkittaville selitetään havainnoinnin tarkoitus ja pyydetään lupa havainnointiin. Olennaisena osana on havaintopäiväkirjan pitäminen. (Kananen 2015, 78.) Havainnointijaksoni oli viiden kurssiviikon mittainen. Tässä opinnäytetyössä pyrin välttämään pelkkiä muistinvaraisia, jälkeenpäin tehtyjä päiväkirjamerkintöjä. Sen sijaan
kirjasin kurssin tapahtumia ryhmän kokoontumisen aikana, kun toinen ohjaaja oli
harjoitusten vetovastuussa. Dokumentoin kurssin toimintaa päiväkirjamerkinnöin,
mutta myös valokuvien avulla. Kuvallisten dokumenttien tarkoitus oli havainnollistaa
toimintaa ja antaa kehittämistyölle konkreettista muotoa.

Osallistuva havainnointi tarkoittaa tutkijan osallistumista toimintaan. Käytännössä
tämä on tasapainoilua oman osallistumisen, aktiivisen kiinnostuksen ja osallistumattomuuden välillä. Toimintatutkimuksessa tutkija voi osallistumalla ohjata toimintatapoja ja jäsentää ryhmäläisten keskusteluja. Havaintojen kerääminen voi olla esimerkiksi kuulonvaraista, nähtyä tai tuntemukseen perustuvaa. Tutkittava kohde voi olla
paitsi ihminen tai ihmisryhmä, myös puhe, keskustelu, vuorovaikutustilanne, osallistujien tuottama käsin tehty tuotos tai toiminta. (Vilkka 2018, 162; 167.) Kehittämistehtävässäni ryhmän havainnointi oli vahvasti osallistuvaa, eli osan harjoituksista ohjasin
itse. Havainnoinnin kohteena olivat edellä mainitut seikat. Kehotietoisuusharjoitusten
ja ratkaisukeskeisten tehtävien lomassa keskustelimme opiskelijoiden kanssa siitä, miten he tilanteen kokivat.

3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA

Nuorten mielenterveyshäiriöt voivat johtua lukemattomista syistä, mutta varsin usein
ne liittyvät stressiin, koulupaineista johtuvaan uupumukseen ja tunne-elämän sääte-
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lyn haasteisiin. Mielenterveyshäiriöitä voidaan ehkäistä ja hoitaa monin keinoin. Koululla on merkittävä rooli nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukijana ja mahdollistajana. Kyse on itse asiassa lakisääteisestä tehtävästä (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013/1287 § 2).

Hyvinvointikurssille valikoituneet menetelmät ja harjoitukset vaativat taustatiedon
avaamista, vaikka minulla olikin jonkin verran tietoa jo entuudestaan. Tämän vuoksi
olen perehtynyt erityisesti ratkaisukeskeisen terapian periaatteisiin, kehotietoisuuteen
sekä sen sovelluksiin sekä tunnetaitojen merkitykseen nuorten hyvinvoinnin kannalta.
3.1 Nuorten mielenterveys ja koulu
Mielenterveys-käsitteellä tarkoitetaan ihmisen kokemusta omasta hyvinvoinnistaan ja
tasapainostaan. Mielenterveyden ylläpitäminen vaatii terveellistä ravintoa, riittävää
liikuntaa ja unta, mielekästä tekemistä sekä läheisten kanssa vietettyä aikaa ja tunteiden jakamista. Ajoittain jokaisen elämässä voi ilmetä ahdistusta, alakuloa ja riittämättömyyden tunnetta, sillä ne kuuluvat elämään. Mielen hyvinvointia pitäisi kyetä suojaamaan ja vahvistamaan päivittäisessä elämässä, jotta voimavarat eivät ehtyisi.
(Erkko & Hannukkala 2013, 29.)

Joka viides nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä, mm. ahdistuksesta, masennuksesta, uupumuksesta ja unettomuudesta. Psyykkisen oireilun pitkittyessä seuraukset
voivat olla haitallisia paitsi yksilön, myös yhteiskunnan näkökulmasta. Pärjäämisen,
monitaitoisuuden ja tehokkuuden kulttuuri aiheuttaa nuorille suorituspaineita ja
psyykkistä pahoinvointia, jota tulisi kaikin tavoin pyrkiä ennaltaehkäisemään ja vähentämään. Psyykkiseen vointiin vaikuttavat edellisten lisäksi monet muut seikat, kuten läheiset suhteet, fyysinen terveydentilanne ja mahdolliset aiemmat traumakokemukset.

Tutkimusten mukaan vuonna 1987 syntyneistä jopa viidesosa on saanut psykiatrista
sairaanhoitoa tai mielialalääkitystä ennen 21 ikävuottaan. Koulutustasolla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla on havaittu olevan yhteys. 16 % näistä nuorista ei ole jatkanut koulutusta peruskoulun jälkeen. Heidän mielenterveytensä on koulutettuihin verrattuna
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huomattavasti heikompi – alttius kärsiä mielenterveysongelmista on peräti kaksinkertainen. Huono koulutustaso vaikuttaisi olevan myös jossain määrin periytyvää. (Kortteinen & Elovainio 2012, 153.) Ongelmilla on ikävä kyllä tapana kasaantua. Heikko
koulutustaso ja taloudellinen tilanne vaikuttavat mielenterveyden lisäksi myös päihteidenkäyttöön. Päihteet puolestaan kärjistävät helposti psyykkisen pahoinvoinnin, ja
kierre on valmis.

Nuorten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat erityyppiset ahdistuneisuushäiriöt.
Ahdistuneisuus luokitellaan häiriöksi, jos se on jatkuvaa ja haittaa nuoren normaalia
elämää. On todettu, että ahdistuneisuus lisää riskiä sairastua vakavaan masennukseen.
Lisäksi se saattaa altistaa nuoren esimerkiksi päihdeongelmille. (Laamo 2013, 125.)
Ahdistuksella tarkoitetaan tunnetta, joka muistuttaa pelkoa. Usein ahdistusta kokevan
on vaikea tarkemmin määritellä, mistä tunne johtuu. Tunne voi olla hyvin voimakas,
ja se voi olla suhteeton varsinaiseen pelon kohteeseen verrattuna. Ahdistus voi pahimmillaan haitata merkittävästi toimintakykyä ja aiheuttaa psyykkistä kärsimystä. Jos
ahdistus ottaa vallan, nuori saattaa eristäytyä ja jäädä esimerkiksi pois koulusta. Fyysinen levottomuus, psyykkinen jännittyneisyys ja ärtyisyys sekä kohonnut aktiivisuus
ovat tyypillisiä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivälle. Näin ollen oireet voivat ilmetä myös
kehollisina tuntemuksina, esimerkiksi päänsärkynä tai lihaskipuina. Ahdistuneisuushäiriöitä esiintyy usein esimerkiksi yhdessä masennuksen kanssa. (Lassander & Karila-Hietala 2017, 61–62.)

Surumielisyys saattaa muuttua masennukseksi, kun kielteiset tunteet ja ajatukset alkavat hallita ihmistä. Kireys, kivut, väsymys ja tunnekuohut kuormittavat ja ylläpitävät
toivotonta olotilaa. Voimat käyvät vähiin, eikä lopulta jaksa kiinnostua edes sellaisista
asioista, jotka aiemmin ovat tuottaneet tyydytystä. Alakuloinen ja masentunut mieliala
on vallalla suurimman osan päivästä, mikä aiheuttaa voimattomuutta ja väsymystä.
Ruokahalussa saattaa ilmetä muutoksia, univaikeudet lisääntyvät, päivittäiset toiminnot hidastuvat. Masentunut kokee usein arvottomuuden ja syyllisyyden tunteita. Keskittymis- ja ajattelukyky heikentyvät, jolloin voi olla hankalaa tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimeen. Pahimmillaan masennus johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin tai tekoihin. Ma-
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sennus eli depressio on nykyisin miljoonien ihmisten taakkana, ja se on yleistynyt erityisesti länsimaissa. (Williams & Teasdale & Segal & Kabat-Zinn 2010, 28–33.) Mielialan vaihtelua on nuoruusiässä lähes jokaisella. Varsinaisia masennusoireita ilmenee
noin viidesosalla nuorista. Nuoren kohdalla oireet ovat samantyyppisiä kuin aikuisilla.
Aikuisen masennus voi johtaa työkyvyttömyyteen, ja nuorella ilmenee usein vaikeuksia
koulunkäynnissä. Nuori saattaa myös luopua jopa tärkeistä harrastuksista. (Lassander
& Karila-Hietala 2017, 54–55.) Voimavaroja lisääviin harrastuksiin ei vain riitä energiaa, kun elämänilo on kadonnut.

Psyykkisen oireilun lisäksi masennus aiheuttaa kehollisia tuntemuksia, eli sen oirekuva on vahvasti psykofyysinen. Yleistä on, että depressiosta kärsivän kontakti kehollisiin aistimuksiin on vaimentunut tai kadonnut kokonaan. Hengityksen pinnallisuus,
painon tai puristuksen tunne rintakehässä, raajojen painavuus ja yleinen energiattomuus painavat koko olemusta kasaan. (Mannila 2018, 184–185.) Masennus vaikuttaa
siis kokonaisvaltaisesti vireystasoon.

Moninainen psyykkinen oireilu ja suoranainen pahoinvointi nuorten keskuudessa vaativat entistä enemmän ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä hyvinvointipalveluita. 1990-luvun laman aikana tällaisia palveluita karsittiin säästösyistä, mikä on tuottanut sittemmin ongelmia. Hoitoala pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, jotta nuorten psykiatrisen sairaanhoidon ja mielialalääkkeiden tarvetta saataisiin vähennettyä.
Koska nuori viettää suuren osan arjestaan koulussa, se on oivallinen ympäristö harjoitella arjen elämänhallintataitoja, jotka vahvistavat psyykkistä tasapainoa. (Laamo
2013, 122–123.)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään, millä tavoin opiskeluympäristön tulee
kyetä edistämään ja ylläpitämään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.
Samalla pyritään lisäämään osallisuutta ja ehkäisemään ongelmien syntymistä. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhdenvertainen oikeus opiskeluhuoltopalveluihin, joiden
piiriin kuuluvat niin peruskoululaiset kuin toisen asteen opiskelijatkin. (Oppilas- ja
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opiskelijahuoltolaki 1287/2013 § 2–3.) Mielenterveyden edistäminen kuuluu lain perusasioihin, ja opiskelijalle on turvattava psykologi- ja kuraattoripalvelut, jos niihin ilmenee tarvetta (§ 7). Jos opiskelija pyytää henkilökohtaista keskusteluapua, hänelle on
tarjottava sitä viikon kuluessa. Kiireellisessä tapauksessa opiskelijalla on oikeus saada
apua saman päivän aikana. Jos tämä ei syystä tai toisesta onnistu, tukea on oltava tarjolla viimeistään seuraavana työpäivänä. (§ 15.)

Käytännössä kaiken tämän toteuttaminen voi olla oppilaitoksille haastavaa. Turvallisten ja viihtyisien opiskelutilojen tarjoaminen ei aina onnistu, sillä sisäilmaongelmista
kärsiviä kouluja on maassamme loputtomasti. Monissa kouluissa on nykyään esimerkiksi paljon hanketoimintaa, joka on laajentanut henkilöstön työsarkaa entisestään.
Pienten kuntien terveydenhoitajat ja koulukuraattorit ovat myös monesti useiden koulujen yhteistä henkilökuntaa. Tämä voi johtaa siihen, ettei ketään ole paikalla, kun oppilas tarvitsee apua. Sijaisten palkkaaminen opettajien poissa ollessa ei ole kaikissa
kouluissa itsestäänselvyys, koska taloudelliset resurssit ovat tiukat. Uudet opetussuunnitelmat kehottavat huomiomaan oppilaita entistä enemmän yksilöinä, mutta samalla
ryhmäkoot saattavat olla liian suuria, jotta jokaisen yksilölliset tarpeet voisivat tulla
kunnolla huomioiduiksi. Yhteisöllisyyteen tulee panostaa, ja esimerkiksi tukioppilastoiminnan ja koulunuorisotyön avulla tätä voidaankin toteuttaa. Kaikki toiminta, joka
tukee oppilaan osallisuuden kokemusta ja parantaa yhteishenkeä, on samalla ehkäisevää mielenterveystyötä.

Opetushallitus on laatinut kunnille yhteisen mallin, jonka avulla voidaan laatia paikallisia opetuksen kehittämissuunnitelmia. Someron kaupungin opetuksen järjestäjän
paikallisessa kehittämissuunnitelmassa todetaan, että hyvinvointi on perusta osaamiselle ja oppimiselle. Tavoitteeksi on asetettu, että lapset ja nuoret voivat hyvin, heillä
on hyvä itsetunto ja innostusta oppimiseen. Lasten ja nuorten tunne- ja turvataitoja
kehitetään mm. Mielenterveysseuran materiaalien sekä läsnäolevien ja kuuntelevien
aikuisten avulla. (Someron kaupunki 2018, 11–13.)
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Koulu ei toimi irrallaan yhteiskunnasta. Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on
koululla, kodeilla, kunnilla ja koko yhteiskunnalla. Psykologian tohtori Annarilla Ahtola (2016) toteaa osuvasti, että opettajien koulutuksessa keskitytään edelleen lähinnä
ainesisältöihin ja didaktiikkaan. Ei kuitenkaan voida sivuuttaa sitä tosiasiaa, että nuorten hyvinvoinnin kannalta koululla on valtava merkitys, sillä he viettävät suuren osan
arjestaan formaalissa oppimisympäristössään. Nuorten mielenterveyden edistäminen
ja ylläpitäminen eivät siis kuulu vain kuraattoreille ja psykologeille vaan kaikille kouluyhteisön aikuisille. Nuorten kohtaaminen, heidän kasvunsa tukeminen ja voimavarojensa vaaliminen ovat päivittäistä oppilashuoltotyötä, joka liian helposti jää oppiainesisältöjen alle. Koulun tulee kasvattaa lapsia ja nuoria yhteiskunnan jäseniksi, ja
suuri osa tästä kasvatustyöstä on muuta kuin ainesisältöjen hallintaa. Valitettavan
usein mielenterveysasioita aletaan pohtia liian myöhään – silloin, kun ongelmat ovat
jo kasvaneet isommiksi. (Ahtola 2016, 14–18.) Jokaisella opettajalla tulisikin olla sensitiivisyyttä havaita nuoren psyykkisen voinnin heikkeneminen sekä aikaa ja rohkeutta
olla läsnä silloin, kun nuori sitä kaipaa.

Myös valtakunnallisen perusopetussuunnitelman mukaan opettajan tehtäviin kuuluu
paitsi oppilaiden oppimisen ja työskentelyn seuraaminen, myös hyvinvoinnin edistäminen, oppilaan tukeminen ja hänen mahdollisten vaikeuksiensa varhainen tunnistaminen. Opettajan kuuluu arvostaa jokaista oppilasta ja kohdella häntä oikeudenmukaisesti. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan toimivaa vuorovaikutusta niin nuorten, heidän vanhempiensa, työyhteisön kuin oppilashuoltohenkilöstön kanssa. (Opetushallitus 2014, 34.) Kiireiset aikataulut ja tiukat opetussuunnitelmat eivät saisi olla esteenä
kohtaamisille. Hyvä vuorovaikutus oppilaiden kanssa madaltaa nuoren kynnystä pyytää apua. Jos nuori ei saa kotoa tukea, koulun merkitys mielenterveyden edistäjänä
korostuu. Kun nuori voi hyvin niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, oppiminenkin onnistuu paremmin.

Kouluilla on kasvava tarve saada tietoa, taitoa ja työkaluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Suomen Mielenterveysseura onkin viime vuosina laajentanut ja tiivistänyt
yhteistyötään koulujen kanssa. Mielenterveysseuralla on valtakunnallisia nuorten mie-
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lenterveysasioihin keskittyviä kehittämishankkeita, ja lisäksi paikalliset mielenterveysseurat ovat luoneet alueellisia toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä eri
kouluissa. (Salonen 2009, 8.) Esimerkiksi Lounais-Suomen Mielenterveysseuran ja
Turun kriisikeskuksen viisivuotisessa kokeilu- ja kehittämishankkeessa on luotu toimintamalleja nuorten mielenterveyden edistämiseen kouluyhteisössä. Kokeilu on
osoittautunut lupaavaksi, sillä hankkeeseen osallistunut lukion vuosikurssi saavutti
aiempaa paremmat tulokset ylioppilaskirjoituksissa. (Haasjoki & Ollikainen 2009, 62.)

Nuori tarvitsee ympärilleen turvallisia, ammattitaitoisia ja läsnäolevia aikuisia, jotka
voivat tukea häntä kasvussa ja kehityksessä sekä arjen haasteissa. Lukiolainen lähestyy
ikänsä puolesta aikuisuutta, mutta itsenäistymisprosessi on useimmilla vielä kesken.
Suurin osa lukiolaisista asuu vielä vanhempiensa kanssa. Hyvä, kannustava ilmapiiri
niin kotona kuin koulussa tukee mielen hyvinvointia. Kasvava vastuu, suorituspaineet
ja nuoruusikään liittyvä identiteetin rakentaminen tuovat kuitenkin monelle haasteita
arkeen.
3.2 Stressioireet ja niiden säätely
Stressi-sana aiheuttaa helposti negatiivisia mielleyhtymiä. Stressi on kuitenkin myös
luonnollinen reaktio. Kun stressi ei nouse haitallisen voimakkaaksi, se parantaa suorituskykyä. Kohtalainen stressi kuuluu siis asiaan esimerkiksi silloin, kun valmistautuu
esiintymään ihmisten edessä. Tällöin vireystila nousee ja ihminen on valppaampi ja
keskittyneempi. Stressin kokeminen on myös yksilöllistä. Samassa tilanteessa toinen
voi suhtautua rauhallisesti, kun taas toisella saattaa herätä voimakkaita huolen ja ahdistuksen tunteita. (Pietikäinen 2011, 27–28.)

Kun ihmiseen kohdistuu liikaa vaatimuksia ja haasteita, omat, käytettävissä olevat voimavarat saattavat joutua koetukselle. Yleensä tilapäistä stressiä siedetään melko hyvin. Kuormittavan tilanteen päättyessä elimistö alkaa palautua stressitilasta. Haitallista stressi on silloin, kun se pitkittyy ja alkaa aiheuttaa epämiellyttäviä, arkea hankaloittavia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Pitkittynyt stressi on häiriötila, joka voi olla jopa
terveydelle vaarallinen. (Mattila 2018.) Lukiossa hankitaan laajaa yleissivistystä,
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mutta ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen on tähtäimessä opintojen alkumetreiltä lähtien. Lukiolaiset kokevat työmäärän usein liialliseksi. Tahti on kova, ja jatkuvasti on meneillään monenlaisia arvioitavia projekteja. Koeviikolle kasautuu kova
paine, ja seuraavan jakson alkaessa sama ponnistelu alkaa alusta. Ei siis ihme, että lukiolaiset kokevat usein riittämättömyyttä ja kärsivät pitkittyneestä stressistä.

Stressijärjestelmä on rakentunut ihmiseen biologisesti. Aivorungon alueet, jotka vastaavat stressireaktioista, ovat ikivanhoja. Niiden tarkoitus on ollut turvata ihmisen
hengissä säilyminen. Autonominen hermosto, sisäelimet ja aivojen stressireaktioalueet ovat kytkeytyneet toisiinsa. Aivorungossa stressireaktioita ohjaa mm. mantelitumake. (Sajaniemi & Suhonen & Nislin & Mäkelä 2015, 31–32.) Stressikokemus on psykologinen, mutta monet vaikutukset koetaan fyysisisinä. Psyykkiseen oireiluun voi
kuulua jännittyneisyyttä, ärtymystä, aggressiivisuutta, levottomuutta, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Myös muistiongelmia saattaa ilmetä. Aloitekyky ja päätösten tekeminen hankaloituvat, ja unen laatu ja määrä saattavat heikentyä. Mikäli stressitila kehittyy vakavaksi, vaarana on ajautua itsetuhoisuuteen ja päihteiden väärinkäyttöön. Sosiaaliseen elämään stressi voi heijastua ihmissuhdeongelmina, ja joskus
henkilö haluaa eristäytyä muista. Stressi saattaa aiheuttaa koko joukon fyysisiä oireita,
joita ovat esimerkiksi päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsaoireet
ja hikoilu. Kun immuunijärjestelmän toimintakyky on heikentynyt, stressiä kokeva voi
ajautua flunssakierteeseen. Moni kärsii myös selkävaivoista. (Mattila 2018.) Jatkuva
valppaana olo käy voimille.

Stressiteorioissa tunnistetaan kolme stressin vaihetta. Hälytysvaiheessa syntyy taistele
tai pakene -reaktio, kun voimavarat aktivoituvat vastustamaan tulevaa uhkaa. Vastustusvaiheessa immuunijärjestelmän toiminta tehostuu, kun elimistö yrittää sopeutua
stressiin. Mikäli vastustusvaihe pääsee pitkittymään, voimavarat kuluvat loppuun ja
syntyy uupumustila. Uupumusvaiheessa esiintyy tunnepohjaista lamaannusta. Innostus työhön ja koko elämään häviää. (Pietikäinen 2011, 34.)
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Ei riitä, että ihminen kykenee tunnistamaan, milloin stressi alkaa häiritä elämää.
Stressi on usein monen asian summa, mutta onneksi on myös useita keinoja, joilla tätä
kuormittavaa tilaa voi oppia säätelemään. Olennaista on, että pyritään työskentelemään kohti muutosta. Stressaantunut voi pyrkiä muuttamaan varsinaisia stressin aiheuttajia, mutta yhtä hyvin voi korjata omaa toimintaansa ja asennoitumistaan suhteessa stressin aiheuttajiin. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 55.) Juuri tähän pyrimme lukiolaisten kanssa. Olosuhteille ei aina voi mitään, mutta omia ajatusmallejaan voi opetella muokkaamaan. Ratkaisukeskeisen mallin mukaan kysyimme opiskelijoilta useassa harjoituksessa: Mitä olisit valmis tekemään, jotta voisit paremmin?

Ihmisen stressitilanteessa aktivoituva hälytysjärjestelmä ei tunnista sitä, onko uhka
todellinen. Reaktio näkyy ja tuntuu ajatuksissa, kehossa ja käyttäytymisessä. Stressintunne voi pahentua, jos esimerkiksi ajatukset pyörivät mahdollisten uhkien ja huolten
ympärillä. (Pietikäinen 2011, 30.) On hyvä oppia säätelemään mielen ja kehon reaktioita, jotta ne eivät alkaisi hallita ihmistä. Negatiivinen ajattelutapa ja paniikkia lietsova
murehtiminen tulisi saada katkaistua ajoissa. Tätä taitoa joutuu usein opettelemaan
tietoisesti.

Haasjoen ja Ollikaisen mukaan stressioireilua voidaan hallita fyysisten, tunne-elämään liittyvien, ajatteluun liittyvien sekä elämänfilosofisten keinojen avulla. Oireita
voi lievittää huolehtimalla mm. liikunnasta, riittävästä unesta ja terveellisestä ravinnosta sekä pitämällä huolta sosiaalisista suhteista ja harrastuksista. Ajanhallinnan
harjoittelu, tunteista puhuminen, huumori, kyky vastustaa kielteistä ajattelua ja realististen tavoitteiden asettaminen auttavat niin ikään pitämään stressitasoa kohtuullisempana. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 56.)

Vaikka stressinhallintakeinoja harjoittelisi tiiviisti, stressiä ei niiden avulla voi kokonaan ratkaista. Minna Martinin (2016) mukaan stressitilaa ei pidä opetella sietämään
loputtomiin. Sen sijaan olisi hyväksi opetella luopumaan liiallisista vaatimuksista
ajoissa. Tilanteen rauhoittaminen vaatii palautumisaikaa – joka päivässä pitäisi olla
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hetkiä, jolloin pyrkii hellittämään paineista ja antamaan itselleen armoa. Viikossa tulisi olla ainakin yksi lepopäivä. Pitkän puristuksen jälkeen loma on jokaiselle tarpeen.
Jos palautumista ei tapahdu, keho ja mieli jäävät ylikierrostilaan. (Martin 2016, 63.)
3.3 Koulu-uupumus
Koulu-uupumuksella tarkoitetaan koulunkäyntiin liittyvää stressioireyhtymää, johon
liittyy uupumusasteista väsymystä, kyynistä suhtautumista koulunkäyntiin sekä riittämättömyyden tunnetta opiskelijana. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini 2013, 243). Uupumukseksi edennyt väsymystila ei mene ohi nukkumalla. Kouluasiat saattavat pyöriä
mielessä jatkuvasti, ja niistä voi olla vaikea irrottautua. Opiskelija saattaa myös kyseenalaistaa koulun merkityksen, kun mikään ponnistelu ei tunnu riittävän. Arvosanojen mahdollinen heikentyminen saa opiskelijan epäilemään kykyjään. (Salmela-Aro
2018, 26.) Nimestään huolimatta koulu-uupumus ei aina johdu yksinomaan opintoihin liittyvistä tekijöistä. Suurin osa koulu-uupumuksesta liittyy toki lukio-opintojen
vaativuuteen, mutta myös koulun ulkopuoliset seikat kuormittavat opiskelijoita: vaativat harrastukset, työssäkäynti opintojen ohella, ihmissuhteet sekä yleensäkin asiat,
jotka vievät mielenkiinnon muualle kuin opiskeluun. (Korppas 2007, 163.)

Suomalaisnuorten koulu-uupumus on noussut uutisaiheeksi ja tutkimuskohteeksi
2000-luvulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön lukioselvityksen (2017) mukaan lukiolaiset ovat nykyään stressaantuneempia kuin työikäiset vanhempansa. Lukiolaisten
koulu-uupumus on varsin yleistä. Erityisesti tytöillä vaikuttaisi olevan alttiutta uupumiseen, sillä heistä noin viidennes kokee lukio-opintoihin liittyvää uupumusta. Pojilla
luku jää alle 10 prosenttiin. Stressi, kyllästys, väsymys ja ahdistus ovat yleisimpiä lukiolaisten opinnoissaan kokemia tunteita. Innostusta ja muita positiivisiksi miellettyjä
tunteita on huomattavasti vähemmän – kouluterveyskyselyn mukaan vain pari kertaa
kuussa. (OKM 2017a.) Suurin uupumisriski on niillä, jotka asettavat koulumenestykselleen kovia tavoitteita. Kun opiskelija yrittää saada aikaan mahdollisimman paljon,
työmäärä voi kasvaa kohtuuttomaksi. Kaveripiirissä ilmenevä kilpailuhenki sekä perheen tai koulun opiskelijaan kohdistamat vaatimukset voivat niin ikään altistaa uupumiselle. (Kosola & Takala 2017.) Kunnianhimo voi siis johtaa uupumiseen, mutta opinnot voivat uuvuttaa myös sellaisen opiskelijan, jonka motivaatio on alun alkaenkin
heikko ja jolle kurssien suorittaminen on pakkopullaa (Korppas 2007, 166).
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Tyypillistä koulu-uupunutta nuorta ei ole. Perhetaustat, ystäväpiiri, elämäntavat ja
nuorten suhtautuminen koulunkäyntiin vaihtelevat. (Ahvensalmi & VanhalakkaRuoho 2012, 21.) Tutkimukset osoittavat, että vanhempien koulutustausta vaikuttaa
jonkin verran lapsen ja nuoren koulussa jaksamiseen ja opinnoissa menestymiseen.
Jos vanhemmilla on korkea koulutus, he ovat usein enemmän tukena myös nuoren
koulunkäynnissä. Myös keinot uupumuksen ehkäisyyn ja hallintaan vaikuttavat tällöin
olevan paremmat. Sen sijaan, jos nuoren vanhemmat ovat matalasti koulutettuja,
nuori jää helpommin vaille tukea omien opintojensa kanssa. Uupumus on paitsi yksilöllinen, myös sosiaalinen ilmiö. Uupumuskokemusta ilmenee riippumatta sosiaaliluokasta, mutta se on yleisintä eri sosiaaliluokkien ääripäissä. (Mt., 22; 28.)

Marjaana Korppas (2007) on tutkinut Turussa lukiota käyvien opiskelijoiden kouluuupumusta kyselylomakkeiden avulla 2000-luvun alkupuolella. Kyselyyn osallistui lähes tuhat opiskelijaa. Tässä tutkimuksessa peräti neljännes vastanneista ilmoitti kokevansa paljon tai erittäin paljon koulu-uupumusta. Suurimmalla osalla uupumus ilmeni
kovana väsymyksenä. Muita ilmenemismuotoja olivat mm. kyyninen asenne ja motivaatio-ongelmat, psyykkinen pahoinvointi (masennus, ahdistus, stressi), riittämättömyyden tunne, psykosomaattiset oireet (päänsärky, uniongelmat ym.) sekä lisääntyneet poissaolot. Merkille pantavaa on, että kaksi kolmasosaa näki uupumuksen johtuvan enimmäkseen itsestä riippumattomista syistä, kuten ylioppilaskirjoituksista, opettajista, työmäärästä ja koulun huonosta ilmapiiristä. Jäljelle jäävä kolmannes katsoi
uupumuksen johtuvan esimerkiksi omasta asenteesta, liiasta stressaamisesta, täydellisyyden tavoittelusta tai liian vähäisestä unesta. (Korppas 2007, 154–161.)

Niina Heiliö (2013) on tutkinut kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan lukion toisen vuoden opiskelijoiden koulu-uupumusta sekä määrällisen että narratiivisen aineiston avulla. Teksteissään lukiolaiset kertoivat, että uupumusta aiheuttavat opintojen
suuri työmäärä ja nopea tahti sekä tuen puuttuminen. Näiden lisäksi uupumusta aiheuttavat opiskelijan unenpuute, epäterveelliset elämäntavat, ajankäyttöongelmat
sekä vaikeus suunnitella opintojen etenemistä. (Heiliö 2013, 49–56; 88–89.) Uupu-
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muksesta aiheutuu useita somaattisia, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia, kuten uniongelmia, päänsärkyä, henkistä pahoinvointia ja jaksamattomuutta, motivaation puutetta, keskittymisvaikeuksia, kyynistymistä sekä ongelmia ihmissuhteissa. (Mt., 56–
63; 90.) Heiliön informantit kertovat uupumuksen helpottuvan terveellisempien elämäntapojen noudattamisen sekä ajankäyttötaitojen ja suunnitelmallisuuden opettelun
avulla. Oma aika ja harrastukset sekä kunnollinen tukiverkosto koetaan voimavaroja
antaviksi. (Mt., 64–75; 91–92.)

Hoitotyön opinnäytetyössään Vilja Castellin (2013) on selvittänyt lukiolaisten kokemaa koulu-uupumusta, sosiaalisen tuen tarvetta ja sitä, miten koulun terveydenhoito
voisi vastata uupuneiden opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Tutkimuksen mukaan opiskelijat kokivat tuen saamisen toisinaan hankalaksi, sillä kyse on useimmiten omasta
aktiivisuudesta. Terveydenhoitajan tavoitettavuus koettiin myös jonkin verran hankalaksi. Castellinin informantit toivoivat koulun terveydenhuollolta tietoa ja keskusteluapua, jossa terveydenhoitajan aito kiinnostus nuorta kohtaan on olennaista. Tutkimuksen opiskelijat toivoivat yksilölliseen uupumustilanteeseen soveltuvia konkreettisia ratkaisuja, esimerkkejä ja muutosehdotuksia. Myös fyysisen terveyden ylläpitämiseen sekä ajankäytön suunnitteluun haluttiin tukea. Koulun terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi lukiolaiset kertoivat saavansa kannustusta, kuuntelua ja muuta sosiaalista tukea mm. perheeltä, ystäviltä ja opettajilta. (Castellin 2013, 21–24.)

Esimerkiksi koulujen terveystiedon opetuksen myötä nuorilla on paljon tietoa siitä,
mitä stressi on, millaiset seikat vaikuttavat sen syntyyn ja miten stressioireilua voisi
hallita. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan kuten Castellin toteaa, nuoret kaipaavat
konkreettista tukea ja ratkaisuja jaksamisongelmiinsa.
3.4 Ratkaisukeskeinen ajatusmalli
Ratkaisukeskeisen psykoterapian juuret ovat 1900-luvun alkupuolella, erityisesti Milton H. Erikssonin kehittämissä lyhytterapiamenetelmissä. Varsinainen ratkaisukeskeinen psykoterapia kehittyi 1970–1980-luvulla. Ajattelutavan taustalla on myös
1960–1970-luvulla MRI:ssa (Mental Research Institute) – kalifornialaisessa lyhytterapiakeskuksessa – tehty työ. MRI:n ajatuksena on, että ihmisen varsinainen ongelma ei
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ole ongelma sinänsä. Ongelmana ovat pikemminkin toimimattomat ratkaisuyritykset.
Näin ollen onkin tarpeellista vaihtaa näkökulmaa, jotta hankalassa, kärsimystä aiheuttavassa tilanteessa päästäisiin eteenpäin. Tämä on sikäli huomionarvoista, että kaikki
asiat eivät ole varsinaisesti ratkaistavissa. Ihminen voi ajautua kriisiin esim. läheisen
menehtyessä. Kuolemalle emme mahda mitään, mutta ratkaisukeskeisen ajattelutavan
ja terapian avulla surevan asioita voidaan kuitenkin viedä toivottuun suuntaan. (Aarninsalo & Mattila 2012, 152–154.)

Suomeen ratkaisukeskeinen terapia tuli 1970-luvulla, ja sillä on aina ollut läheiset yhteydet perheterapiaan. Varsinaisia ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan perehtyneitä terapeutteja alettiin maassamme kouluttaa vasta vuonna 1999. (Saarinen 2010, 66.) Perheterapiassa on perinteisesti ratkaisukeskeinen näkökulma. Ongelmien loputtoman
kaivelun sijaan pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Tällöin on
hyödyllistä keskittyä osapuolten vahvuuksiin ja voimavaroihin. (Tamminen 2010,
150.) Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaankin myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi
(Saarinen 2010, 66).

Ratkaisukeskeinen terapia eroaa olennaisesti perinteisistä psykoterapioista siten, että
tavoitteena on suuntautua vahvasti kohti tulevaisuutta. Asiakas ja terapeutti muodostavat vuorovaikutussuhteen, joka perustuu neuvotteluun, myötäelämiseen ja yhteistyöhön. Terapeutti ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan niitä etsitään yhdessä. Terapeutti
on kuitenkin huomattavasti aktiivisempi kuin psykoanalyyttiseen ajattelutapaan pohjaavissa terapioissa. Terapeutti ajattelee, että asiakas on aina oman elämänsä paras
asiantuntija. Suhde asiakkaaseen on hyvin tasa-arvoinen. (Aarninsalo & Mattila 2012,
155; 161.) Tästä kertoo jo sekin, että terapeutti ei aseta itseään toisen yläpuolelle kutsumalla häntä potilaaksi, kuten psykoanalyyttisissa ja psykodynaamisissa terapioissa
on tapana. Sen sijaan hän puhuu nimenomaan asiakkaasta.

Ratkaisukeskeisen ajattelutavan pohjalta perustettiin vuonna 1995 Ratkes ry. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelutavasta kiin-
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nostuneita ihmisiä sekä tarjota tietoa aiheeseen liittyen. Yhdistys kuvaa ratkaisukeskeistä ajattelutapaa myönteiseksi ja maanläheiseksi tavaksi lähestyä elämän haasteita.
Toiveikkuus, edistys, voimavarat ja luovat ratkaisut ovat ajattelun keskiössä. Ratkes ry
kiteyttää ratkaisukeskeisen ajattelutavan seitsemään peruselementtiin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, voimavarakeskeisyys,
poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen, myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori, hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys sekä yhteistyö ja kannustus. (Ratkes ry 2015.)

Hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että terapeutti pyrkii hyödyntämään asiakkaalla jo
valmiiksi olevia voimavaroja, taitoja, resursseja, tietoja, sosiaalisia verkostoja jne. Näiden avulla suunnataan kohti asetettuja tavoitteita. Konstruktiivinen näkemys puolestaan viittaa siihen, että terapiassa pyritään kehittämään tilannetta parempaan suuntaan. Terapeutti ja asiakas rakentavat yhdessä ”konstruktion”, eräänlaisen mielikuvarakennelman tulevaisuudesta. (Aarninsalo & Mattila 2012, 155–156.) Tämä on myös
ollut lähtökohta ratkaisukeskeisten menetelmien käytölle hyvinvointikurssilla.

Ratkaisukeskeisen prosessin alussa esitetään ns. ihmekysymys: millaista olisi, kun
nämä ongelmat olisivat ratkenneet? Henkilö pääsee näin visualisoimaan itselleen
mahdollisimman hyvää ja tavoitteellista tulevaisuutta. Prosessin edetessä tarkastellaan ns. poikkeus- ja asteikkokysymysten avulla, missä määrin tavoitteet ovat toteutuneet. Tavallista on, että terapiaistunnon päätteeksi asiakas saa kotitehtävän. Häntä
voidaan esimerkiksi pyytää toimimaan seuraavassa arjen ristiriitatilanteessa eri tavoin
kuin ennen. (Mt., 155; 160; De Jong & Berg 2016, 88–90.) Ihmekysymyksen avulla
asetetaan siis tavoite. Tämän jälkeen pohditaan yksityiskohtia, ikään kuin askelmia,
joiden avulla edistymistä voidaan tarkkailla. Mikä olisi ensimmäinen pieni merkki
siitä, että ihme on tapahtunut ja asiat ovat muuttuneet? Miten käyttäytyminen sen
myötä muuttuisi muiden silmissä? (Dolan 2017, 106–108.) Hyvinvointikurssilla noudatetaan edellä mainittuja ajattelutapoja. Opiskelijaa haastetaan pohtimaan, millaista
arki olisi, jos ongelmat olisivat ratkenneet. Ohjauksen avulla hän myös rakentaa itselleen mielikuvaa paremmasta tulevaisuudesta. Mielialaa ja hyvinvointia seurataan as-
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teikon avulla, ja opiskelija itse määrittelee, mikä olisi pieni askel kohti asetettuja tavoitteita. Niin ikään kurssilla annetaan kotitehtäviä, joiden avulla opiskelija löytää jo
olemassa olevia voimavarojaan ja oppii hyödyntämään niitä voidakseen paremmin.

Ratkaisukeskeistä terapiaa on maailmalla sovellettu hyvin monenlaisiin tilanteisiin,
kuten koulunkäynnin haasteisiin (esim. Murphy 2016, De Jong & Berg 2016), työyhteisön ristiriitoihin ja työnohjaukseen sekä alkoholiriippuvuuden ja lähisuhdeväkivallan hoitoon (De Jong & Berg 2016, 266). Ratkaisukeskeiset ajattelumallit sopivat käytettäväksi erityisesti käytännönläheisten ongelmien selvittämisessä. Toisaalta esimerkiksi masennuspotilaan ajatusmaailma voi olla seisahtunut, jolloin ajatukset kiertävät
synkkää kehää tai jumittuvat kokonaan. Kun masentuneen näkökenttä on kovin kapeutunut, uusien näkökulmien aktiivinen etsiminen voi olla erittäin tehokas keino
päästä eteenpäin. Stressioireiden, uupumuksen, ahdistuksen ja motivaatio-ongelmien
lievittämisessä ratkaisukeskeisyys ja omien voimavarojen käyttöönotto auttavat opiskelijaa eteenpäin.
3.5 Kehotietoisuus hyvinvoinnin tukena
Kokosin hyvinvointikurssille useita kehotietoisuusharjoituksia, jotka olivat helposti
sovellettavissa ryhmän kanssa. Halusin mukaan muutakin kuin perinteisiä rentoutustuokioita, joten tutustuin erilaisiin kehotietoisuuden näkökulmiin ja yksittäisiin menetelmiin. Kurssin aikana opiskelijat pääsivät harjoittelemaan esimerkiksi tietoisen läsnäolon taitoja, tunteiden havainnointia kehossa, liikeilmaisua ja voima-asentoja. Osa
näistä on ollut minulle tuttuja jo pitkään, mutta oli mielenkiintoista kerätä lisää tietoa
ja ohjata harjoituksia käytännössä.

Ihmisen tietoisuus jaetaan käsitteelliseen ja keholliseen tietoisuuteen. Moni viettää
yhä suuremman osan valveillaoloajastaan käsitteellisen tietoisuuden parissa – ajattelu, ongelmanratkaisu, lukeminen ja muu kognitiivinen prosessointi ovat tuiki tarpeellisia taitoja. Kun käsitteellinen tietoisuus korostuu arjessa, kehon viestit jäävät
kuitenkin usein huomiotta. Tällöin saattaa syntyä esimerkiksi lihasjännityksiä ja kiputiloja. Olemalla aidosti yhteydessä kehonsa kanssa ihminen on paremmin läsnä. Tunteiden tunnistaminen helpottuu, ja vuorovaikutus muiden kanssa paranee.
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Analysoiva mieli voi helposti alkaa arvostella kehoa: teenkö tämän oikein, miksi olen
näin kömpelö, näkeekö joku? Kehotietoisuudessa ei ole kyse tällaisista kehoon liittyvistä ajatuksista vaan nimenomaan kyvystä aistia, tuntea ja havainnoida – lämpö
iholla, pehmeän pinnan aistiminen koskettamalla, kihelmöinti, huonovointisuus, fyysinen tasapaino, kehon etäisyys suhteessa ympäristössä oleviin asioihin, tuntuma
oman kehon rajoista, kehon reaktio esimerkiksi suruun tai lähestyvään uhkaan jne.
(Fogel 2013, 1–2.) Kehotietoisuus (body awareness / body consciousness) tarkoittaa
siis syvää ja kokonaisvaltaista itsen tiedostamista. Se on keho-mieliyhteyden hahmottamista, ymmärrystä ja hallintaa, johon vaikuttavat omat elämänkokemukset ja niiden
myötä syntyneet selviytymisstrategiat. (Herrala & Kahrola & Sandström 2008, 32.)

Psykologian professori Alan Fogelin mukaan kehotietoisuus on ihmisen hengissä pysymisen kannalta yhtä välttämätöntä kuin esimerkiksi hengittäminen ja syöminen. Kehotietoisuus voi kuitenkin eri elämänvaiheissa heikentyä. Esimerkiksi teknologian keskellä eläminen tai äkillinen trauma voivat heikentää kehon ja mielen välistä yhteyttä
tai pahimmillaan jopa katkaista sen. (Fogel 2013, 15.) Heikentynyt kehoyhteys voi johtaa esimerkiksi moniin haitallisiin elämäntapoihin, joista saattaa muodostua eräänlaisia automaattitoimintoja; epäterveellisen ravinnon nauttiminen hetken mielijohteesta,
liikunnan laiminlyönti ja tupakointi ovat tapoja, joiden takana on usein oman kehon
varsinaisten viestien huomiotta jättäminen. (Handel 2013.)

Kehotietoisuus on harjoiteltavissa oleva taito. Vaikka kehoyhteys olisikin heikentynyt,
tuntuman omaan kehoonsa voi aina palauttaa. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ylläpitää, kasvattaa, kehittää ja opetella kehotietoisuustaitoja. (Fogel 2013, 15.) Tämän
avulla ihminen oppii ymmärtämään kehon vaikutusta mielen toimintaan. Useat tunteet ilmenevät niin mielen kuin kehonkin tasolla: suuttuessa voi tuntea sydämenlyöntien tihenevän, nolostuessa punastuttaa, ja hermostuneisuus tuntuu usein vatsassa.

Kehotietoisuusvalmentaja Steven Handelin (2013) mukaan kehotietoisuuden harjoittelun lähtökohtana on itsensä hyväksyminen arvostelematta ja tuomitsematta; kehoa
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aistitaan ja tarkkaillaan neutraalisti. Ihminen tunnistaa yleensä helposti tavallisimmat
fyysiset kehotuntemukset, kuten väsymyksen, nälän, janon ja wc:ssä käymisen tarpeen. Näiden perustarpeiden laiminlyöminen vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun kehostaan tulee tietoisemmaksi, on helpompi huomata myös stressi, ahdistus
ja jännitys. Jo pienet kehon signaalit ja niiden ymmärtäminen auttavat huomaamaan,
milloin on aika hellittää suorittamisesta ja hiljentää tahtia. (Handel 2013.)

Kehotietoisuuden syventyessä on mahdollista ymmärtää paremmin tunteiden, tekemisen, eri tilanteiden ja elämäntapahtumien vaikutusta omaan kehoon ja omaan itseen.
Tämä vaatii kehon sisäisen tilan ja tapahtumien havainnointia. Tuntoaistin ja oman
anatomian sekä asentoaistimusten harjoittamisella on keskeinen merkitys. (Aalto
2018, 6.) Kehontuntemukseen on monta tietä, kuten psykofyysinen fysioterapeutti
sekä NLP-työnohjaaja Karita Palomäki toteaa. Mindfulness ja muut tietoisen läsnäolon harjoitukset, rentoutusharjoitukset, EFT eli tunteiden ja stressin vapautusmenetelmä, TRE eli ”tärinäterapia”, jooga, Feldenkrais, Essential Motion sekä BBAT-terapia
ovat esimerkkejä lähestymistavoista, joilla keho-mieliyhteyttä voidaan hoitaa. Monet
hyötyvät itsehoidollisista menetelmistä, mutta vakavissa psyyken ja kehon sairaustiloissa on parempi turvautua ammattilaisten tarjoamaan apuun. (Palomäki 2017.)

Kehon ja mielen välistä yhteyttä sekä tunne-elämän vaikutusta lihasjännitysten syntyyn on tutkittu erityisesti psykologian ja fysioterapian alalla. Viime vuosina yleistynyt
mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on nykyään suosittua esimerkiksi kansalaisopistoissa ja monenlaisissa hyvinvointikoulutuksissa. Mindfulness juontaa juurensa tuhansia vuosia vanhaan, aasialaiseen meditaatioperinteeseen sekä buddhalaisuuteen. Sen ydinajatuksena on siirtää huomio järkeilystä ja murehtimisesta hengitykseen sekä kehon aistimuksiin. Samalla siirrytään tekemisen ja suorittamisen tilasta
olemisen tilaan, jossa tehdään huomioita kehosta ja mielestä ilman kritisointia ja analyyseja. (Williams & Teasdale & Segal & Kabat-Zinn 2010, 16; 75.) Mindfulnessin vaikutukset ovat myös tieteellisesti tunnustettuja. Tietoisen läsnäolon harjoitusten on todettu olevan hyödyllisiä esimerkiksi kivun ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Myös
verenkierron ja ruoansulatuksen on todettu paranevan ja stressihormonitasojen laskevan. (CFM 2018; Kabat-Zinn & Santorelli 2014.)
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Tietoisuusharjoituksia voi tehdä esimerkiksi paikallaan istuen tai maaten, mutta
avuksi voi ottaa myös liikkeen. Olipa harjoituksen toteutustapa mikä tahansa, päämääränä on keskittyä nykyhetkeen hyväksyvästi. Omien tunteiden, ajatusten, reaktioiden
ja aistimusten äärelle pysähtymisellä on mahdollista parantaa esimerkiksi keskittymiskykyä sekä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Masennuksen, ahdistuksen ja uupumuksen lievittäjinä tietoisuustaitojen harjoittelu on tutkitusti hyväksi,
sillä se parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja vähentää kortisolin eli stressihormonin tuotantoa. Tietoisuustaitojen harjoittelu on erityisen hyödyllistä vaikeiden tunteiden ja niiden aiheuttamien fyysisten tuntemusten käsittelyssä. Edellisen lisäksi häiritsevien ajatusten väheneminen on tietoisuusharjoitusten hyviä puolia. Vaikeiden
tunteiden äärellä on mahdollista pysyä rauhallisempana. Etuna on myös tyytyväisyyden ja tunne-elämän tasapainon lisääntyminen sekä mielenrauhan kokeminen. (Lassander & Fagerlund & Markkanen & Volanen 2016, 245–247.)

Hyvinvointikurssilla sovelsimme peruskouluympäristöön kehitettyjä tietoisuusharjoituksia: hengityksen seuraamista kehossa sekä tietoista kävelyä (mt., 258–260). Siirtyminen kurssille tiiviin koulupäivän jälkeen vaati niin opiskelijoilta kuin meiltä ohjaajiltakin lyhyttä pysähdystä. Sen tarkoituksena oli antaa päivän tapahtumien jäädä takaalalle ja suunnata huomio nykyhetkeen. Teimme esimerkiksi ensimmäisellä kokoontumiskerralla muutaman minuutin mittaisen harjoituksen, jossa huomio suunnataan
kehoon ja sen eri osiin seuraamalla hengityksen virtaamista.

Hengitys on autonomisen hermoston ylläpitämä toiminto. Stressi ja ahdistus viestivät
autonomisen hermoston ylivireystilasta, jonka ihminen kokee voimakkaasti kehollaan.
Kehotuntemukset voivat vaihdella; esimerkiksi kurkussa, vatsassa tai rintakehässä voi
olla puristava, levoton tunne. Ahdistuneen ihmisen hengitys on myös usein pinnallista.
(Turpeinen 2017.) Hyvinvointikurssin kaikissa kehotietoisuusharjoituksissa huomio
oli ainakin jossain vaiheessa hengityksessä, jota rauhoittamalla autonominen hermosto saa viestin vaaran väistymisestä. Tähän perustuu myös mindfulnessin teho: kun
ihminen kiinnittää tietoisesti huomiota hengitykseen, hengitystiheys laskee. Hengityk-
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sen hidastuessa saavutetaan rentouden tunne, joka johtuu parasympaattisen hermoston aktivoitumisesta. (CFM 2018.) Esimerkiksi osteopaatti Jutta Aallon (2018) mukaan hengityksen rentouttamisen taito onkin olennainen keino, jolla voi vaikuttaa terveyteen. Stressi ja kehon aineenvaihdunta ovat yhteydessä hengitykseen. Erityisesti
pallea reagoi herkästi tunteisiin. Autonomisen hermoston ylivirittyneisyyteen (hermostuneisuus, ahdistus) voi vaikuttaa suoraan harjoittelemalla hengityksen rentouttamista. Stressitilanteen pitkittyessä pallea jännittyy, jolloin ihminen hengittää pinnallisesti; sisäänhengitys on liiallista ja uloshengitys on pidäteltyä. Mikäli hengitys ei virtaa luonnollisesti, voi syntyä lihaskireyttä esimerkiksi niskan ja hartioiden alueelle.
Hengitystä voi kuitenkin oppia säätelemään siten, että stressaantunut olo helpottuu.
(Aalto 2018, 54–55; 57.) Pallean käskeminen ja hengityksen kontrollointi voivat myös
häiritä luonnollista ja tarpeiden mukaista hengitystä. Tasapainoinen, luonnollisesti
virtaava hengitys syntyy turvallisuuden tunteesta, joka vaatii hellittämistä ja kontrollista luopumista. Jatkuva mielentyyneys ei ole realistinen tavoite. Sen sijaan tulisi
luoda aito suhde itseensä sekä uskaltaa tutustua hankaliin oloihinsa ja tunteisiinsa.
(Martin 2016, 15; 31.)

Amerikkalainen sosiaalipsykologi Amy Cuddy on tutkinut Harwardin yliopistossa mm.
kehonkieltä. Hän on kirjoittanut ja puhunut julkisuudessa paljon esimerkiksi voimaasennoista (power posing). Eleet ja asennot muokkautuvat koetun tunnetilan myötä,
mutta Cuddyn mukaan tämä toimii myös päinvastoin – niiden avulla voidaan säädellä
tietoisesti mielen toimintaa. Jos esimerkiksi tuntee itsensä voimakkaaksi, se näkyy
nonverbaalisessa viestinnässä. Toisaalta pelkästään teeskentelemällä voimakasta alkaa myös tuntea itsessään voimaa. Aivot eivät tunnista, onko kyseessä todellinen vai
teeskennelty ele. Voima-asentojen avulla voi valmistautua esimerkiksi esiintymistilanteeseen. Itsevarmuus, luottavaisuus ja optimismi lisääntyvät ja kortisolitaso laskee.
Cuddyn tutkimusten perusteella voimakkaiden asentojen säännöllinen harjoittelu
muokkaa olennaisesti mielen toimintaa. (Cuddy 2012.) Ajatus on niin mielenkiintoinen, että päätin kokeilla tätä lukiolaisten kanssa hyvinvointikurssilla.

Hankalaa oloa voi rauhoittaa myös esimerkiksi kosketuksen avulla, sillä kosketus on
hyvin sosiaalinen aisti. Ihmisen aisteista juuri kosketus kehittyykin ensimmäisenä ja
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säilyy pisimpään. Kosketuksen avulla on mahdollista rakentaa yhteys toiseen ihmiseen, ja sillä on parhaimmillaan rauhoittava ja stressiä alentava vaikutus. Esimerkiksi
ärtyisyyden, aggressiivisuuden, keskittymiskyvyn parantamisen, empatiakyvyn kehittymisen ja oppimisen kannalta oikeanlaisella kosketuksella on tutkitusti suotuisia vaikutuksia. (Karppinen & Pihlava 2016, 138–139.)

Koskettaminen voi olla luonteeltaan intiimiä tai sosiaalista. Kenenkään henkilökohtaiseen tilaan ei tietenkään voi kajota varoittamatta, vaan koskettamisen täytyy olla tilanteeseen sopivaa ja yhdessä sovittua. Pienet oppilaat saattavat hakeutua luontevasti
kosketuskontaktiin aikuisten kanssa, mutta iän myötä tämä vähenee. Opettajalta vaaditaan herkkyyttä tunnistaa, voiko oppilasta koskea esimerkiksi olkapäähän. Teiniikäisille vertaiskoskettaminen on usein turvallisempaa – kaveri voi koskea, mutta opettajan kosketusta saatetaan kavahtaa. Myös ikä, kulttuuritausta, aiemmat kokemukset
ja henkilökohtaiset piirteet vaikuttavat siihen, minkä verran kosketusta siedetään tai
kaivataan. Turvallinen ja tilanteeseen sopiva koskettaminen on kuitenkin tärkeä osa
ihmisten välistä vuorovaikutusta, eikä sen merkitystä kouluympäristössä voi vähätellä.
Koskettamisen avulla opetellaan esimerkiksi tunteiden säätelyä sekä koetaan turvaa,
hyväksyntää, lohdutusta ja välittämistä. (TAT 2015.) Yläkouluikäiset saattavat istua
koulun käytävällä olevalla penkillä luontevasti sylikkäin, vaikka vieressä olisi vapaata
istumatilaa. Joku voi hieroa toisen hartioita. Oppilaat ovat välillä pakostakin fyysisesti
lähellä toisiaan, koska samassa tilassa on paljon ihmisiä. Iän myötä tällainen sosiaalinen kosketus vähenee. (Hoikkala & Paju 2013, 46.)

Juulia Suvilehdon (2018) väitöstutkimuksen mukaan se, millä tavoin ja mille kehon
alueille toista voi koskea, määräytyy sen mukaan, miten läheisestä suhteesta on kyse.
Havainto on yhteneväinen eri kulttuureista olevien tutkittujen välillä. (Suvilehto 2018,
29.) Suomalaisessa kulttuurissa sosiaalinen koskettaminen on hyväksytympää kuin
esimerkiksi Japanissa. Tutkimuksen perusteella suomalaiset kokevat vieraan ihmisen
kosketuksen hyväksyttynä lähinnä kämmenien, käsivarsien ja olkapäiden alueella.
(Mt., 44.) Helsingin Sanomien haastattelussaan (HS 19.12.2018) Suvilehto toteaa sosiaalisen koskettamisen suojaavan stressiltä. Stressireaktio on pienempi, jos esimer-
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kiksi toinen ihminen pitää kädestä tai halaa ennen jännittävää tilannetta, kuten esitelmän pitämistä. Nyky-yhteiskunnassa sosiaalista koskettamista ei kuitenkaan tueta tarpeeksi. (HS 2018.)

Jos toisen ihmisen kosketusta on vaikea vastaanottaa, autonomisen hermoston kiihtymystilaa voi rauhoittaa myös itsetyynnyttelyllä. Tämä voi olla hyödyllistä myös silloin,
kun muita ihmisiä ei ole lähettyvillä. Ahdistunutta oloa voi helpottaa esimerkiksi ottamalla itsensä halausotteeseen, painelemalla jalkapohjia, silittämällä esimerkiksi reisiä
tai polvia, käymällä lämpimässä kylvyssä jne. Itsensä tyynnyttelyä on tutkittu erityisesti sensomotorisen kehoterapian, dissosiaatiohäiriöiden ja traumahoidon yhteydessä. (Ogden & Minton & Pain 2009, 237.)

Hyvinvointikurssille pieni hierontatuokio sopi hyvin. Tulin kuitenkin siihen tulokseen,
että tavallinen hartiahierontakin edellyttää luottamusta hierojan ja hierottavan välillä.
Näin ollen hierontahetki järjestettiin vasta viimeisessä tapaamisessa, kun ryhmässä oli
saavutettu luottamuksellinen ilmapiiri.

Hyödynsin hyvinvointikurssilla myös amerikkalaisen tanssiterapeutti Karen Roeperin
kehittämää Essential Motionia, jonka ajatuksena on vapauttaa ihmisen kehollista luovuutta ja liikeilmaisua. Essential Motion -lähestymistavan peruselementtejä ovat liikeja tanssi-improvisaatio, omien kehollisten impulssien aistiminen ja seuraaminen sekä
kokemusten jakaminen ohjaajan, parin tai ryhmän kanssa (Elämäntaideyhdistys ry
2015). Aikuisten suorituskeskeisessä maailmassa mietitään aivan liian paljon esimerkiksi sitä, miltä jokin näyttää toisten silmissä. Häpeä leimaa monien aikuisten mieltä
ja kehoa, jolloin ilmaisusta tulee helposti hillittyä ja rajoitettua. Spontaanius heikkenee, eikä ilmaisussa ole samaa vapautta kuin useimmilla lapsilla; lapsena ihminen
yleensä liikkuu luovasti ja impulsiivisesti, koska itsekritiikki on vähäisempää ja mielikuvitus pääsee valloilleen. Essential Motioniin liittyy paitsi oman kehotietoisuuden kehittäminen, myös vuorovaikutuksellinen aspekti. Essential Motion -kursseilla harjoituksia tehdään niin yksilöinä kuin yhdessä muiden kanssa. Essential Motionin avulla

32

voi syventää itsetuntemustaan ja saada paremmin yhteyden omaan kehoonsa sekä ympärillä oleviin ihmisiin. (Roeper 2015.) Oikein tai väärin liikkumista ei ole, vaan jokainen antaa oman kehonsa ilmaista itseään vapaasti. Persialainen runoilija ja mystikko
Rumi on todennut: ”Oikein ja väärin tekemisen tuolla puolen on niitty. Tavataan
siellä.” Tämän periaatteen toteuttaminen on läsnä jokaisella Essential Motion -kurssilla ja yksilöohjauksissa.

Essential Motionin perusajatus ja tavallisimmat harjoitukset soveltuvat mielestäni
erinomaisesti lukiolaisten kanssa toteutettaviksi. Stressin, uupumuksen ja ahdistuksen kanssa kamppaileva nuori hyötyy siitä, että hän saa kokemuksen nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Suorituskeskeisyydestä hellittäminen ja oman keho-mieliyhteyden vahvistaminen auttavat löytämään omia voimavaroja.
3.6 Tunnetaidot hyvinvoinnin tukena
Tunnetaidoista puhutaan kasvatusalalla nykyään paljon. Myös uudistunut perusopetussuunnitelma huomioi tämän osa-alueen - oppilaille on annettava mahdollisuus kehittää tunnetaitojaan, oman kehon hallintaa sekä tunteiden, ajatusten ja näkemysten
kehollista ilmaisemista. (Opetushallitus 2014, 21–22.) Vuorovaikutuksen tärkeyttä korostetaan opetussuunnitelmassa toistuvasti. Tunnetaidot ovatkin mielenterveyden
keskeinen osa, sillä jokainen tunne viestittää ihmiselle jotain. Omien tunteiden viestejä
on hyvä opetella kuuntelemaan ja ymmärtämään useastakin syystä. Tunneviestit auttavat ohjaamaan toimintaa vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa. Viestejä kuuntelemalla voi myös oppia tekemään rajauksia, joita tarvitaan ylläpitämään hyvinvointia
ja tasapainoa. Hyvät, toimivat tunnetaidot antavat energiaa ja auttavat säätelemään
stressiä ja ahdistusta. Tunnetaitoja tarvitaan hyvän itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentamisessa. (Erkko & Hannukkala & Pruuki 2013, 137.)

Tunnetaitoja harjoitellaan syntymästä lähtien. Ennen kouluikää lapsi ei vielä kovin hyvin kykene itsenäisesti tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan. Aikuisen tehtävä on
auttaa lasta näiden asioiden opettelussa sekä tunteiden sanoiksi pukemisessa. Nuoruusiässä tunteiden säätely voi olla vaikeaa. Muun muassa temperamentti, perimä ja
kasvuympäristön muovaama hermoston rakenne vaikuttavat tunteiden säätelykykyyn.
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Mielipahan tunteet korostuvat väsyneenä, nälkäisenä, stressaantuneena ja kiireisenä.
Tunne voi korostua, mikäli omat ajatukset ja toiminta ovat negatiivisia ja huolten värittämiä. (Jääskinen 2017, 12–13.) Tunteiden merkitys korostuu esimerkiksi toiminnan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa, motivaatiossa ja rajojen asettamisessa. Esimerkiksi ahdistuksen kokeminen kertoo ristiriidoista, joiden ratkaiseminen auttaa eteenpäin menemisessä. Pelko taas varoittaa uhkaavasta tilanteesta, ja häpeään voi liittyä
epävarmuuden kokemus. (Erkko & Hannukkala 2014, 75–76.)

Tunteiden kokeminen liittyy myös olennaisesti kehoon. Turun yliopiston suomalainen
tutkimusryhmän, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimus (2018) osoittaa,
että tunteet tuntuvat kehossa samoilla alueilla riippumatta tunteen kokijasta tai tämän
kulttuuritaustasta. Tutkimuksessa selvitettiin sadan ydintunteen ilmenemistä kehotasolla. Osa tutkituista tunteista oli puhtaasti affektiivisia (ilo, suru, myötätunto, pelko
jne.). Toisaalta tutkittiin myös somaattisia aistimuksia ja homeostaattista tilaa (nälkä,
flunssa, väsymys, aivastaminen jne.). Myös kognitiiviset prosessit (esim. päätteleminen, kuvittelu) huomioitiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli tuhat henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Taiwanista. Osallistujat värittivät kehokarttaan ne kohdat, joissa
tunteet heidän mielestään ilmenevät. Kehokartoista huomaa, miten yksimielisiä osallistujat olivat eri tunteiden ja tuntemusten kehollisesta kokemisesta. Tulosten mukaan
nimenomaan kehon antama palaute johtaa tunteen tietoiseen kokemiseen. (Aalto-yliopisto 2018; Nummenmaa & Hari & Hietanen & Glerean 2018.) Tunnekarttatutkimus
on saanut laajasti huomiota eri puolilla maailmaa, mikä kertoo tunteiden kokemisen
universaalisuudesta.

Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Jääskisen (2017) mukaan tunnekehoyhteys on tietoista ja aistivaa yhteyttä kehon sisäisiin tuntemuksiin. Se ei ole tietämistä, suorittamista tai osaamista. Sen sijaan kyseessä on sellaisten aistimusten kokeminen, joille ei aina edes löydy sanoja. Monet ihmiset ovat tottuneet pakenemaan tunteiden kokemista ja pyrkineet ratkaisemaan hankalaksi kokemiaan asioita järjen voimin. Tunnekehoyhteys puolestaan auttaa ihmistä juurruttamaan itseään ja tuomaan
hänet pois mielen myllerryksistä. (Jääskinen 2017, 50–51.) Huomiota voi viedä esimerkiksi pallean seutuun, rintakehään, niska-hartia-alueelle ja leukaan. Kaikissa
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näissä voi tuntua kireyttä, joka voi johtua esimerkiksi pelosta, surusta, vihasta tai turhautumisesta. Myös stressi kiristää lihaksia.

Tunnekehoyhteys saattaa vaurioitua, jos lapsi ei tule kuulluksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Henkinen tai fyysinen hylkäämiskokemus ei
välttämättä tarkoita vakavasti traumatisoivaa tilannetta, jossa lapsi olisi varsinaisesti
vaarassa. Yksikään vanhempi ei pysty olemaan lasta varten vuorokauden jokaisena
hetkenä. Yksinkertaisimmillaan vaille jäämisen voi siis kokea hyvin arkipäiväisissä tilanteissa, joissa aikuisen huomio suuntautuu muualle ja lapsen viesti jää huomiotta.
Vahinkoa näistä tilanteista aiheutuu erityisesti silloin, kun ne toistuvat kerta toisensa
jälkeen. Lapsi voi oppia esimerkiksi tukahduttamaan ja kieltämään tunteitaan, jos
niille ei löydy vastaanottajaa. Toisaalta paha olo voi purkautua myös ennakoimattomasti. (Mt., 52–53.) Kumpikaan ääripää ei ole hyväksi. Oman, jäsentymättömän pahan olon purkaminen muihin voi aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa ja terveen itsetunnon kehittymisessä. Tukahdutetut tunteet ja pitkittyneet negatiiviset tunnetilat
puolestaan aiheuttavat masennusta ja heikentävät myös fyysistä hyvinvointia (Erkko
& Hannukkala 2014, 77).

Tunnetaitojen opettelu on tärkeää, sillä niiden avulla voi rakentaa itsetuntoaan ja tukea mielenterveyttään. Stressi ja ahdistus johtuvat usein ulkoisista kuormittavista tekijöistä, mutta tunnesäätelyn haasteet, tunteiden turruttaminen tai niiden tunnistamatta jääminen saattavat aiheuttaa psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Tämän vuoksi halusin
tuoda tunnetaidot myös osaksi hyvinvointikurssia.

4 HYVINVOINTIKURSSIN TEEMAT JA TOTEUTUS

Kurssitapaamisia oli yhteensä viisi, ja jokaisella kerralla oli oma teemansa. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa sekä siihen liittyvät tehtävät muodostivat kurssin rungon. Tämän kognitiivisen työskentelyn tarkoituksena oli auttaa opiskelijaa hahmottamaan
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omaa tilannettaan sekä toimimaan siten, että hankalaksi koettuun tilanteeseen saadaan muutos.

Tiettyyn rajaan asti ihminen voi ratkoa ongelmiaan rationaalisesti ja eteenpäin pyrkien. On kuitenkin myös tärkeää ja hyödyllistä pysähtyä aistimaan ja havainnoimaan
omaa oloa sekä harjoittaa tunnetaitoja, itseilmaisua ja kehotietoisuutta. Kehollisten
harjoitusten avulla täydensimme ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja autoimme opiskelijoita havainnoimaan itseään psykofyysisenä kokonaisuutena.

Jokaisen tapaamisen alussa tehtiin kehotietoisuusharjoitus, jonka tarkoituksena oli
orientoitua tilaan ja rauhoittua kuuntelemaan omaa sisäistä maailmaansa. Suorituskeskeinen koulupäivä pyrittiin jättämään taakse, ja nuoria pyydettiin ikään kuin laskeutumaan tähän hetkeen. Harjoitukset tehtiin joko paikallaan rentoutuen tai käyttämällä liikeilmaisun ja kehon aistimisen keinoja.

Hyvinvointikurssille ilmoittautui alun perin kahdeksan opiskelijaa. Aikataulullisten
haasteiden vuoksi osallistujia oli aloituskerralla kuitenkin vain neljä. Viides kurssilainen liittyi ryhmään toisella tapaamiskerralla.

Kurssin päätteeksi tein opiskelijoille lyhyen palautekyselyn, jossa he saivat arvioida
kurssia ja kertoa kokemuksistaan. Toteutin kyselyn kurssia varten luomallani sähköisellä oppimisalustalla, jota opiskelijat ovat tottuneet käyttämään opinnoissaan muutenkin.
4.1 Ongelman kartoitus
Koska kurssitilana toimi luokkahuone, opiskelijat istuivat aluksi muodollisesti pulpettien ääressä. Olimme kuitenkin varanneet tilaan säkkituoleja ja jumppa-alustoja, joiden avulla päästäisiin jäykästä asetelmasta ja saataisiin kurssilaiset rentoutumaan.
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Ensimmäisellä tapaamiskerralla loimme ryhmään säännöt ja esittelimme kokonaisuuden. Kännykät pyydettiin tapaamisen ajaksi laittamaan kokonaan sivuun, jotta huomio
pysyisi mahdollisimman hyvin itse tilanteessa. Samalla pyrimme välttämään puhelinten aiheuttamaa häiriötä harjoitusten aikana. Yksi opiskelijoista asettikin tavoitteekseen jättää päiväänsä muutenkin hetkiä, jolloin olisi ilman kännykkää.

Aluksi keskustelimme luottamuksesta – muiden asioista ei puhuttaisi ryhmän ulkopuolella. Lisäksi sovimme, ettei kenenkään ole pakko jakaa henkilökohtaisia asioitaan
ryhmässä. Jokainen tekee omaa prosessiaan, vaikka onkin osana ryhmää. Muistutimme kuitenkin samalla siitä, että vertaistuen kokemus saavutetaan helpommin, jos
välillä uskaltaa kertoa, mitä mielessä liikkuu. Toisten ajatuksia voi peilata, niihin voi
samaistua ja niistä voi oppia.

Ryhmän tarkoituksena ei ollut yksilötason ongelmista puhuminen. Kerroimme, että
jos harjoitusten aikana herää hankalia tuntemuksia, niistä voi tulla keskustelemaan
ohjaajien kanssa tapaamisten ulkopuolella. Halusimme luoda turvallisen ilmapiirin,
jossa yksikään opiskelijoista ei jää yksin tunteidensa kanssa.

Tämän jälkeen teimme muutaman minuutin mittaisen rentoutusharjoituksen. Taustalla soi rauhallinen musiikki, ja opiskelijat saivat ottaa mukavan asennon säkkituolissa tai jumppa-alustalla. Selitin lyhyesti tietoisen läsnäolon periaatteet. Jos mieleen
tulisi huolia tai arjen asioita, pyysin huomioimaan nämä ajatukset lempeästi ja päästämään niistä sitten irti. Tietoisuus- ja rentoutusharjoituksessa huomiota kiinnitettiin
hengitykseen, kehon tuntemuksiin ja läsnäoloon.

Seuraavaksi oli vuorossa fiiliskierros Mielenterveys voimaksi -kuvakorttien avulla
(Suomen Mielenterveysseura 2013). Opiskelijat valitsivat kukin yhden kortin, joka jollain tavalla kuvastaisi heidän senhetkistä oloaan. Ajatukset jaettiin piirissä. Nuoret kuvasivat oloaan rauhalliseksi, jopa iloiseksi. ”Tänään on hyvä päivä”, eräs opiskelijoista
totesi. Esiin nousi myös jonkinasteista jännittyneisyyttä, joka liittyi kurssin aloituk-
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seen ja hämmennykseen siitä, mitä on tulossa. Keskustelimme yhdessä näistä tuntemuksista sekä siitä, että alussa ollut rentoutushetki saattoi vaikuttaa tunnelmaan. Totesimme, että tunnelmat olisivat voineet olla erilaisia, jos niitä olisi jaettu heti tapaamisen alussa.

Aluksi esitimme ratkaisukeskeisen kysymyksen: Mistä voit jälkeenpäin tietää, oliko
kurssi onnistunut? Tämän kysymyksen avulla ryhmäläiset asettivat itselleen tavoitteita
kurssin suhteen. Kokosimme näitä ajatuksia taululle post it -lapuilla. Esiin nousi erityisesti stressin tunteen vähentämisen tarve:
”Osaan käsitellä stressiä ja muita negatiivisia tunteita paremmin.”
”Osaan kohdata stressin ja ahdistuksen paremmin ja vähentää niitä sillä
tavoin.”
”En stressaa niin paljoa.”
”Osaan

mahdollisesti

hallita

stressiä/rentoutua.”

Niin ikään nuoret toivoivat pystyvänsä kurssin aikana muuttamaan suhtautumistaan
vaikeisiin asioihin, niiden käsittelyyn ja kohtaamiseen. Tavoitteena saattoi olla myös
kokonaisvaltaisempi oman olon paraneminen:
”Osaan hallita ajatuksiani.”
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”Olen positiivisempi.”
”Osaan katsoa valoisin mielin tulevaisuuteen.”
”Kohtaa asiat eikä pakene niitä.”
”On yleisesti parempi olo.”
”Koen olevani onnellisempi.”

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa opiskelijat kartoittivat mielessään omaa ongelmaansa, johon kaipaavat ratkaisuja. Emme puineet kenenkään ongelmia ryhmässä,
vaan vaikeus, johon opiskelija kaipasi helpotusta, oli tiedossa vain hänellä itsellään.
Ratkaisukeskeisessä teoriamallissa ei keskitytä itse ongelmaan, vaan päämääränä on
suunnata katse tulevaisuuteen. Toisaalta myöskään ratkaisuja ei tarvittaisi, ellei olisi
olemassa ongelmia, jotka kaipaavat selvittelyä. Uupumus, stressi ja ärtyisyys tekevät
usein ratkaisujen etsimisestä haastavaa. Ne vähentävät toiveikkuutta ja ylläpitävät negatiivista minäkäsitystä. Ongelmakeskeinen lähestymistapa kaventaa ajattelua ja rajoittaa luovuutta ja joustavuutta. Näin ollen päämääränä onkin kannustaa ihmistä laajentamaan ajatteluaan ja käsitystä itsestään sekä uskomaan omaan tulevaisuuteensa.
(Murphy 2015, 15–19.)

Ratkaisukeskeisen terapiaprosessin tunnusomaisia työkaluja ovat asteikot, joiden
avulla edistystä voidaan tarkkailla. Asiakasta autetaan esimerkiksi tekemään arviointia
omista tulevaisuuden mahdollisuuksistaan. Tavallisimmin asteikkokysymyksiä tehdään asteikolla 1–10. (De Jong & Berg 2016, 109.) Hyvinvointikurssin ensimmäisessä
tapaamisessa jokainen opiskelija piirsi omalle paperilleen asteikon, jonka toinen pää
kuvaisi äärimmäisen surkeaa olotilaa ja toinen pää huippufiilistä. Annoimme toteutuksen suhteen vapaat kädet, eli jokainen asteikko oli alusta loppuun yksilöllinen.
Opiskelija sai itse päättää, arvioisiko oloaan ”ykkösestä kymppiin”, nollasta sataan prosenttiin tai muulla tavoin. Asteikkoon opiskelijat merkitsivät nykyhetken ja tavoitetilan. Missä kohtaa asteikkoa olo olisi riittävän hyvä? Asteikon yhteyteen pyysimme nuoria listaamaan ajatuksia siitä, miten he pääsisivät asettamaansa tavoitetilaan. Mitä tarvitsisit, jotta tavoite toteutuisi? Mitä pitäisi tapahtua? Mikä olisi oma panoksesi olon
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parantamiseksi? Pitäisikö ehkä jonkun muun tehdä jotain? Asteikon parissa työskentely oli syventynyttä, ja tuotokset olivat persoonallisia ja ilmeikkäitä.

Asteikoissaan opiskelijat pohtivat tavoitetasoon pääsemisen matkaa monesta eri näkökulmasta. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi liittyivät esimerkiksi tunne-elämän,
häiritsevien ajatusten ja stressin säätelyyn sekä positiiviseen elämänasenteeseen.

”Opin päästämään pahasta tunteesta irti. Ajattelen, että kaikki järjestyy.”
”En tee pienestä asiasta suurta ongelmaa enkä stressaa pienistä asioista.”
”Annan tunteiden tulla kun ne tulevat enkä häpeä niitä.”
”Osaisin olla murehtimatta liikaa.”
”En tuntisi syyllisyyttä onnellisuudentunteesta.”
”Luottaisin siihen, että hyvät asiat pysyvät elämässäni.”
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”Ei jäisi paikalleen vaan jatkaisi elämässä eteenpäin rohkeasti. Ei antaisi
tiettyjen ajatusten vallata kaikkea tilaa päässä vaan jättäisi paljon
enemmän tilaa muillekin ajatuksille.”
”Yritän parhaani.”
Myös hetkessä elämistä ja rauhoittumista pidettiin tärkeänä.
”Oppisi arvostamaan hetkeä ja elämään siinä.”
”Jättäisi päivään hetkiä täysin ilman kännykkää.”
Onko lukioikäisen nuoren sitten pakko pärjätä yksin ja omillaan? On tärkeää oivaltaa,
että kaikkea ei tarvitse ratkaista itse. Muiden neuvoja voi kuunnella ja niiden avulla
taas pyrkiä muuttamaan omaa toimintaansa:
”Otan vinkkejä vastaan. Käytän oppimaani.”

Pohdintoja ei jääty purkamaan yhdessä, vaan pidimme tärkeänä sitä, että jokainen
miettii tulevaisuussuuntautuneesti omaa tilannettaan. Asteikot toimivat ensisijaisesti
opiskelijoita itseään varten, jotta he konkreettisesti voisivat havainnoida muutoksia
ajattelutavassaan, toiminnassaan ja tuntemuksissaan. Keräsimme asteikot talteen seuraavia kertoja varten. Asteikkoa ei tarkasteltu joka tapaamisella, vaan palasimme siihen vielä kurssin puolivälissä sekä lopussa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Yvonne Dolan (2017) toteaa, että mielikuvitus on
ihmisen synnynnäinen kyky. Ilman unelmia ihminen menettää paljon mahdollisuuksia iloon. Mielikuvituksen vahvistaminen ja unelmien kirkastaminen auttavat suuntaamaan positiivisesti kohti tulevaa. Tätä voi harjoitella esimerkiksi tulevaisuuskirjeen
avulla. Kirje kirjoitetaan hyvälle ystävälle, ja sen ajatuksena on kuvitella itsensä muutaman vuoden päähän, kun elämä on tyydyttävää, tervettä ja iloista. Kirje päivätään
esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden päähän, jolloin tämän hetken ongelmat ovat
ratkenneet tai haasteiden kanssa on oppinut elämään. Viestissä kerrotaan, millä tavoin
ratkaisut ovat syntyneet ja mikä auttoi matkan varrella. (Dolan 2017, 94.)
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Sovelsimme hyvinvointikurssilla Dolanin tulevaisuuskirje-harjoitusta, jota pelkistimme jonkin verran. Ajatuksena oli kirjoittaa ystävän sijasta ”tsemppiviesti” itselle.
Käytimme apuna Ulla Halkolan Spectro Visions -kortteja, joista opiskelijat saivat valita
mieleisensä. Kortit on alun perin tarkoitettu opetus-, ohjaus- ja terapiatyöskentelyyn.
Niiden tarkoituksena on synnyttää omaan elämään liittyviä ajatuksia, muistoja, mielikuvia ja tunteita. Korttien synnyttämien mielikuvien avulla voi esimerkiksi sanallistaa
muistoja, nykytilannetta tai tulevaisuuden toiveita. (Halkola 2018.) Näin ollen kortit
soveltuivat harjoitukseemme varsin hyvin. Pyysimme opiskelijoita kuvittelemaan itsensä haluamaansa tavoitetilaan, jossa kaikki on hyvin, eikä ongelmaa ja huolta ole.
Mitä haluaisit tästä olosta käsin sanoa tämän hetken itsellesi? Tulevaisuusviestin tarkoituksena oli rohkaista opiskelijoita paitsi unelmoimaan, myös vahvistamaan uskoaan omaan selviytymiseensä nykyisten haasteiden keskellä. Opiskelijat kirjoittivat syventyneesti. Viestit jäivät henkilökohtaisiksi, emmekä lukeneet niitä. Lopuksi viestit
suljettiin kirjekuoriin, ja jokainen kirjoitti kuoreen oman nimensä ja osoitteensa. Lupasimme postittaa viestit opiskelijoille muutaman kuukauden kuluttua, kun kurssista
olisi kulunut aikaa. Viestiin palatessaan nuoret voisivat myös palauttaa mieleen kurssikokemuksiaan.

Tulevaisuusviestien kirjoittamisen jälkeen aloimme lopetella ensimmäistä kurssikokoontumista. Keräsimme taululle post it -lappuja, joihin osallistujat saivat kirjoittaa,
mikä oli tämän kerran ”helmi”. Minkä harjoituksen, oivalluksen tai keskustelun kukin
oli kokenut merkityksellisimmäksi päivän tapaamisessa? Ensimmäisen tapaamisen
helmiksi nostettiin rentoutumisen tunne sekä tulevaisuuskirje, joka oli ollut opiskelijoiden mukaan voimaannuttavaa ja auttoi jäsentämään ajatuksia.

”Olen iloinen, että tulin tänne kurssille, sillä koen tämän kerran perusteella, että voin hyötyä tästä.”

Tapaamisen päätteeksi teimme vielä kehotietoisuusharjoituksen. Pyysin kurssilaisia
asettumaan riviin ja ottamaan ryhdikkään asennon, jossa ei kuitenkaan tarvitsisi pin-
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gottaa. Hyvässä, luonnollisessa ryhdissä olevan kehon tukilihakset ovat kevyesti aktiivisia, eikä ryhdin ylläpitämiseen tarvita ylimääräistä lihasten jännittämistä. Tällöin
hengittäminen, istuminen ja seisominen on rentoa ja luontevaa. Mielentila vaikuttaa
ryhtiä tukeviin lihaksiin. Innostuneen ja vireän ihmisen kehon asento on selvästi ryhdikkäämpi kuin vaikkapa masentuneen. Masentuneena ryhti usein huononee, ja tällä
on jälleen vaikutusta fyysiseen hyvinvointiin. (Aalto 2018, 58–59.) Toisaalta vaikutus
on myös päinvastainen – kiinnittämällä tietoisesti huomiota ryhtiin voidaan vaikuttaa
mielialan kohenemiseen (Cuddy 2012). Keskustelimme asiasta, ja pyysin opiskelijoita
tekemään huomioita omasta ryhdistä päivän ja viikon aikana. Jos he huomaisivat esimerkiksi kävelevänsä hartiat kumarassa, mikä muuttuisi, jos he tietoisesti korjaisivat
ryhtiään?

Ryhdikkäässä asennossa voi vielä kiinnittää huomiota siihen, onko katse lattiassa vai
katsooko eteenpäin. Kun katse suunnataan yläviistoon, on helpompi ajatella positiivisesti. Tämä on myös NLP:ssä (neuro-linguistic programming) käytetty menetelmä,
jonka avulla voi säädellä hankalaksi koettuja tunnetiloja ja negatiivisten ajatusten kierrettä. Sanat ”kylläpä on hyvä fiilis!” eivät tunnu uskottavilta, jos ne sanoo itselleen masentuneen lysähtäneessä asennossa. Sen sijaan samoilla sanoilla on eri vaikutus, jos ne
lausutaan ryhdikkäässä, avoimessa asennossa, katse ikään kuin tulevaisuuteen kohdistettuna. (Pirilä 2016, 67–68.) Kokeilimme tätä käytännössä kurssilaisten kanssa.

Koska kehon asento on yhteydessä mielialaan, kokeilimme vielä kahta ”voima-asentoa” (Cuddy 2012). Pyysin opiskelijoita ottamaan ”voittajan asennon”: tukevan, lantionlevyisen haara-asennon, jossa avataan rintakehä ja nostetaan viistosti kädet ylös,
kämmenet avoimina eteenpäin. Katse oli suunnattu jälleen yläviistoon. Ensin hengitimme muutaman kerran syvään tässä asennossa. Pyysin opiskelijoita kuvittelemaan
voitonriemun ja onnistumisen tunnetta. Sitten lisäsimme asentoon tunnetta kuvaavan
äänen. Harjoitus herätti silmin nähden hyväntuulisuutta.
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Sen sijaan, että käpertyisi kokoon, voi ottaa myös hieman leveämmän haara-asennon,
koukistaa hieman polvia ja asettaa kämmenet tai kyynärpäät tukevasti polvien yläpuolelle. Tämän voima-asennon pyrkimyksenä on saada aikaan jämäkkyyden tunnetta,
jonka avulla esimerkiksi ahdistunutta mielialaa ja epävarmuuden tuntemusta voisi lievittää. Samalla voi ”maadoittaa” itseään ja aistia, miten lattia kannattelee, vaikka olo
olisi alun perin ahdistunut.

Lopuksi annoimme kotitehtävän. Jokaisen tulisi ennen seuraavaa tapaamista kiinnittää huomiota hetkiin, jolloin tuntee olonsa hyväksi – ongelmaa ei ole, olo on turvallinen, rauhallinen ja luottavainen. Pyysimme opiskelijoita ottamaan kuvia tällaisista
hetkistä. Voimakuvan voisi ottaa tilanteesta, esineestä, lemmikistä, paikasta, maisemasta tai oikeastaan mistä vain, mikä siinä hetkessä tuottaa hyvää oloa. Voimakuvat
koottaisiin kurssia varten avaamalleni sähköiselle alustalle ja niihin palattaisiin yhdessä seuraavalla kurssikerralla.
4.2 Selviytymiskeinot
Toisen tapaamisen teemana olivat erilaiset selviytymiskeinot. Tässä tapaamisessa
opiskelijat pohtivat omia voimavarojaan. Millaisin keinoin omaa resilienssiä voi kehittää? Millaiset keinot auttavat tukemaan hyvinvointia? Mikä tuo voimaa arkeen? Ratkaisukeskeisessä terapiassa käytettävien selviytymiskysymysten tarkoitus on siirtää
huomio pois vaikeiden kokemusten aiheuttamasta pelosta, epätoivosta ja yksinäisyydestä. Niiden sijaan huomio suunnataan asioihin, joita ihminen on tehnyt auttaakseen
itseään selviytymään vaikeasta tilanteesta. Mikä tähän asti on auttanut jaksamaan?
(De Jong & Berg 2016, 214.) Olennaista oli, että emme tarjonneet valmiita ratkaisumalleja, vaan jokainen pohti omia voimavarojaan ja selviytymiskeinojaan. Ryhmässä
toki oli mahdollisuus peilata omaan tilannettaan muiden avulla. Toisilta voi oppia jotain, mikä hyödyttää itseä.

Aloitimme tällä kertaa fiiliskierroksella, jossa käytimme Spectro Visions -kuvakortteja.
Pyysimme osallistujia valitsemaan kaksi korttia. Ensimmäinen kuvaisi tämän hetken
oloa, toinen sitä, mikä tuo voimaa tähän hetkeen. Opiskelijat kuvasivat oloaan väsy-
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neeksi mutta helpottuneeksi. Raskas koeviikko oli juuri päättynyt, ja kurssipäivän aamuna oli ollut jakson viimeinen koe. Stressi ei ollut kaikilla vielä hellittänyt, vaan opiskelijat kertoivat kehon ja mielen käyvän hieman ylikierroksilla. Eräs opiskelija kertoi
olonsa ’sumea’, mikä kertoi kovasta psyykkisestä kuormituksesta ja sen jälkitilasta. Ennen tapaamistamme lukiolaisille oli järjestetty koulutusesittely, joka oli herättänyt
hämmennystä ja epävarmuutta oman tulevaisuuden suhteen. Joku kertoi olevansa väsynyt, sillä kokeisiin lukiessa illat olivat venyneet tavallista pidemmiksi ja uni oli jäänyt
liian vähäiseksi.

Toisen kortin myötä kurssilaiset kertoivat saavansa voimaa monenlaisista asioista. Esimerkiksi ystävät ja yhteyden tunne sekä luonnossa liikkuminen nostettiin esille. Lisäksi he kertoivat siitä, miten luottamus tulevaisuuteen on paineista huolimatta olemassa.
”Tuntuu, että asiat kuitenkin järjestyvät.”
”Uskon, että huonoistakin jutuista voi kasvaa jotain hyvää.”

Kurssilaiset antoivat positiivista palautetta edellisestä kokoontumisesta, joka oli ollut
heidän mukaansa ajatuksia herättävä ja vahvistava. Ratkaisukeskeisen periaatteen
mukaan keskustelimme myös siitä, mikä on paremmin kuin viimeksi. Opiskelijat pohtivat mm. seuraavaa:
”Kiinnitän enemmän huomiota hyviin juttuihin.”
”On saanut ajatuksia muualle itse ongelmasta.”
”Oma ongelma ei ole jatkuvasti mielessä.”
”Olo on yleisesti positiivisempi, tosin koeviikko oli rankka.”

Keskustelun jälkeen teimme kehotietoisuusharjoituksen, jonka aikana pyrimme karistamaan viikon ja päivän paineita kehosta ja mielestä. Pyysin opiskelijoita piiriin seisomaan. Hengitimme muutaman kerran syvään ja otimme rennon, mutta ryhdikkään
asennon. Pyysin kurssilaisia sulkemaan silmänsä ja kiinnittämään sitten huomiota
varpaisiin, jalkateriin sekä jalkapohjaan. Sitten siirsimme rauhallisesti painoa jalalta
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toiselle, kunnes löytyi hyvä, tasapainoinen perusasento. Tunnustelimme jalkapohjan
ääriviivoja lattiaa vasten. Seuraavaksi pyysin avaamaan silmät. Lähdimme liikkumaan
tilassa niin, että jokainen askel on hidas ja äärimmäisen tietoinen. Tämän mindfulness-kävelyn aikana ohjasin harjoitusta niin, että jos mieli lähtee harhailemaan, palataan tähän hetkeen ja hidastetaan kävelyä edelleen. Teimme vielä erilaisia kävelyjä,
joissa tunnetilaa vaihdeltiin ohjatusti. Aina välillä pyysin sulkemaan silmät ja kuulostelemaan, mitä kehossa tapahtuu. Jokainen keskittyi omaan liikkeeseensä ja kehonsa
tuntemuksiin. Viimeisessä osiossa pyysin opiskelijoita kävelemään niin, että vastaan
tulevaa henkilöä katsotaan hyväksyvästi ja arvostavasti, ikään kuin jokainen toivotettaisiin sanattomasti tervetulleeksi. Lopuksi ravistelimme käsiä ja jalkoja. Kurssilaiset
asettuivat säkkituoleihin ja jumppa-alustoille kotitehtävän purkua varten.

Olin koonnut voimakuvista PowerPoint-esityksen. Ajatuksena oli, ettei kenenkään nimeä mainittaisi, mutta oman kuvan kohdalla olisi mahdollisuus kertoa, mihin kuva
liittyy. Jokaisen kuvan kohdalla opiskelijat pysähtyisivät miettimään, millaisia ajatuksia ja hyviä tunteita itsessä herää. Kuvissa ja keskustelussa tuli esille erityisesti harrastusten merkityksellisyys (pelaaminen, kädentaidot, lukeminen) sekä läheisten ihmisten ja lemmikkien suotuisa vaikutus mielialaan. Kuvia katsoessa tunnelma oli todella
rauhallinen ja keskittynyt. Syntyi hyvää keskustelua, joka johdatti kurssilaisia päivän
teemaan.

Opiskelijat saivat tehtäväkseen listata asioita, jotka auttavat heitä jaksamaan arjessa,
väsymyksenkin keskellä. Jokainen pohti aihetta ensin itsekseen, sitten kokosimme
pohdintoja yhdessä taululle. Selviytymiskeinojen lista muodostui laajaksi. Osa selviytymiskeinoista oli yksilöön liittyviä, osa luonteeltaan sosiaalisia. Ystävät, perhe ja muut
läheiset ihmiset olivat kaikille hyvin tärkeitä. Hyvää oloa tuottivat myös esimerkiksi
harrastukset (liikunta, musiikki, pelaaminen, lukeminen, kädentaidot jne.), lemmikit,
hyvä ruoka ja herkuttelu, luonnossa liikkuminen, muilta saatu arvostus, kehu ja kiitos,
muiden auttaminen, huumori sekä armollisuus itseä kohtaan.
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Seuraavaksi teimme aiheeseen liittyvän toiminnallisen harjoituksen. Luettelimme erilaisia selviytymiskeinoja, ja opiskelijat asettuivat köydestä muodostetulle mielipidejanalle sen mukaan, miten tärkeäksi kokivat mainitut seikat omalla kohdallaan. Tärkeimmiksi selviytymiskeinoiksi nousivat esimerkiksi vaikeista asioista puhuminen
jonkun läheisen kanssa sekä ystävät yleensäkin. Ratkaisukeskeisten periaatteiden mukaan kysyimme, mitä pitäisi tapahtua, että voisi ottaa vielä yhden askeleen kohti parempaa oloa. Tätä opiskelijoiden oli tarkoitus miettiä itsekseen. Heidän otettuaan tuon
askeleen konkreettisesti janalla kysyimme, millainen olo tästä tuli. Kurssilaiset kuvasivat oloaan mm. sanoilla ’rohkeampi’, ’itsevarmempi’ ja ’onnistunut’.

Alun perin suunnitelmissani oli tällä kertaa esitellä Mielenterveyden käsi -malli (Suomen Mielenterveysseura), johon on havainnollisesti koottu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä: liikunta ja yhdessä liikkuminen, harrastukset ja luovuus,
arvot ja päivittäiset valinnat, uni ja lepo, ravinto ja ruokailu sekä ihmissuhteet ja tunteet. Jokaiseen aihealueeseen liittyy konkretisoivia kysymyksiä. Niiden avulla voi syventää omaa ymmärrystään siitä, mihin kaikkeen voi omassa hyvinvoinnissaan itse
vaikuttaa. Ajatuksenani oli, että jokainen piirtäisi oman kätensä ääriviivat ja pohtisi eri
osa-alueiden toteutumista omassa arjessaan.

Selviytymiskeinojen pohtiminen on erittäin hyödyllistä, kun nuori kamppailee jaksamisensa kanssa. Omien voimavarojen tiedostaminen ja vahvistaminen auttavat häntä
luottamaan siihen, että asiat vielä selviävät ja olo helpottuu. Tämän vuoksi annoimme
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kurssilaisten rauhassa miettiä omia selviytymiskeinojaan emmekä kiirehtineet seuraavaan harjoitukseen. Mielenterveyden käsi jäi ajan puutteen vuoksi piirtämättä, mutta
toisaalta käsittelimme samaa asiaa selviytymiskeinoja pohtimalla.

Päivän helmiksi opiskelijat nostivat selviytymiskeinojen miettimisen, voimakuvat sekä
köydellä tehdyn asteikon. Palautteen mukaan näiden asioiden käsittely antoi voimaantumisen tunnetta ja ymmärrystä omaa tilannetta kohtaan.

Kotitehtävänä oli kerätä listaa musiikkikappaleista, jotka tuottavat hyvää oloa, rauhoittavat, antavat voimaa tai lohduttavat. Jokainen saisi toimittaa ”voimabiisinsä”
kurssin sähköiselle alustalle. Samalla pyysimme miettimään, millaisiin tilanteisiin tai
tunteisiin kappaleet liittyivät ja mikä tekee kyseisestä musiikista erityisen voimaannuttavaa.

Aivan tapaamisen lopussa pidin lyhyen rentoutumistuokion, jossa palautettiin huomio
kehoon, hengitykseen ja omaan tilaan. Rentoutuksen jälkeen ravistelimme kevyesti käsiä ja jalkoja sekä kertasimme voima-asentoja.
4.3 Tunnetaidot ja positiivinen uudelleen määrittely
Kolmannessa kurssitapaamisessa syvennyimme erilaisten tunteiden psyykkisiin ja kehollisiin vaikutuksiin. Alun perin suunnitelmissa oli käsitellä myös opiskelijoiden arvomaailmaa, mutta totesimme aiheen liian laajaksi, jotta sen olisi voinut tiivistää yhteen tapaamiseen. Tapaamisessa opiskelijat tekivät myös itsensä positiivista uudelleen
määrittelyä, jonka avulla negatiivisista ajatusmalleista ja turhasta ylisuorittamisesta ja
itsekritiikistä voi oppia hellittämään. Viidestä osallistujasta paikalla oli neljä, ja yksi
joutui lähtemään kurssilta tavallista aikaisemmin.

Fiiliskierroksen toteutimme värien avulla. Kuvakorttien taustapuolista opiskelijat saivat valita yhden värin, joka jollain tavalla kuvaisi senhetkistä oloa. Kurssilaiset valitsivat yksinomaan vaaleansinisiä ja murretun vihreitä kortteja. Värit kuvasivat heidän
mukaansa kohtalaisen rauhallista oloa.
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”Ei ole painetta juuri nyt. Melko hyvä fiilis.”
”Aika paljon kaikenlaista nyt päällekkäin, vähän kuin tässä vihreässä,
johon sekoittuu muutakin.”
” Seesteinen, rauhallinen, vähän väsynyt olo.”
”Mulla on nyt riittävän hyvä olo. Aika neutraali oikeastaan.”

Ratkaisukeskeistä terapiaprosessia noudattaen kysyimme jälleen, mikä on paremmin
kuin viime kerralla. Vaikka viikkoon olisikin mahtunut harmillisia sattumuksia tai
kuormitustekijöitä, positiivisten asioiden mieleen palauttaminen auttaa suuntaamaan
eteenpäin. Opiskelijat totesivat olevansa kaiken kaikkiaan rauhallisempia ja rennompia. Selviytymiskeinojen kartoituksella saattoi olla osuutta asiaan, mutta erityisesti tähän vaikuttivat heidän mukaansa taakse jäänyt koeviikko sekä sen myötä parantunut
unen laatu ja määrä. Uudessa lukujärjestyksessä olevat hyppytunnit koettiin tarpeellisiksi katkoiksi opiskelupäivien keskellä.

Ohjaamani toiminnallinen harjoitus johdatteli opiskelijoita havainnoimaan erilaisia
tunteita mielessä ja kehossa. Aloitimme piirissä seisomalla ja hakemalla hyvän perusasennon. Pyysin sulkemaan silmät ja kiinnittämään huomiota hengityksen liikkeeseen
sekä tuntemuksiin jalkapohjissa. Muutaman syvemmän hengityksen jälkeen pyysin
avaamaan silmät ja lähtemään liikkeelle tilassa. Aina kun pysähdyimme, pyysin opiskelijoita ottamaan tietyn tunnetilan ja lähtemään uudelleen liikkeelle siten, että tämä
tunne on mukana. Miten kävely ja kehonkieli muuttuisi? Kävimme yksitellen läpi erilaisia tunnetiloja: ilo, suru, viha, pelko ja toiveikkuus. Kun kävelyn jälkeen pysähdyimme, pyysin asettamaan käden omassa kehossa siihen kohtaan, jossa kukin tunne
eniten tuntui. Sitten jokainen kuvaili vielä kehon tuntemusta sanallisesti. Esimerkiksi
vatsassa tuntuva ilo oli kuplivaa, pelko ja suru kuristivat kurkkua: oli vaikea niellä,
hengitys muuttui pinnalliseksi ja rintaa puristi. Hartiat vetäytyivät kasaan ja pää oli
painuksissa. Vihan tunne kiristi ohimoita ja leukapieliä ja sai monien nyrkit puristumaan tiukoiksi.
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Toiveikkuuden ja luottamuksen tunne saivat kävellessä askeleet kevenemään. Opiskelijat kertoivat, että erityisesti hengitys kulki helpommin ja rintakehä oli ikään kuin
auki. Positiivisen tunteen oli tarkoitus jäädä päällimmäiseksi, joten lopetimme varsinaisen harjoituksen tähän. Lopuksi puhuimme yhdessä vielä siitä, miksi on tärkeää
pysähtyä toisinaan kuulostelemaan omia tunteitaan ja oppia huomaamaan, missä kohtaa ne kehossa vaikuttavat. Mitä kehotietoisempi ihminen on, sitä paremmin hän huomaa tunteiden vaikutuksen toimintaan. Esimerkiksi monesti riippuvuuskäytöksen
taustalla on jokin tunne, jota ihminen ei huomaa tai hyväksy. Herkkujen syöminen ei
läheskään aina ole nälän tunteen vähentämistä, vaan ihminen saattaa usein syödä suruun, ahdistukseen tai tyhjyyden tunteeseen. Vanhan sanonnan mukaan vihan takana
on pelko. Ärtyisyys ja suoranainen raivoaminen saattavat olla merkki syvemmästä tunteesta, kuten pelosta, turhautumisesta tai siitä, ettei ole tullut kuulluksi tai nähdyksi
omana itsenään, omine tarpeineen.

Seuraavassa harjoituksessa opiskelijat saivat valita kolme korttia, jotka kuvastavat
heitä itseään kolmessa eri roolissa: minä ongelman syövereissä, minä rentona ja ihanneminä. Tämä kolmijakoinen itsen roolitus pohjautuu Yvonne Dolanin uhri – selviytyjä – autenttinen itse -malliin. Uhrivaiheen läpi käyminen on tärkeää esimerkiksi silloin, kun on kyse traumasta. On tärkeää ymmärtää, että tapahtunut ei ole omaa syytä.
Uhrivaiheeseen jumiutuminen kuitenkin estää muutosta tapahtumasta; ongelman
syövereissä ratkaisuja ei aina näe. Selviytyjän roolin voi omaksua, kun on päässyt uhriutumisesta ja voi myöntää oman pystyvyytensä ja voimavaransa. Taakse jäänyttä ongelmaa voi tarkastella rennommin ja antaa itselleen tunnustusta selviytymisestään.
Autenttisella itsellä Dolan viittaa tilaan, jossa ihminen kykenee täydellisesti nauttimaan elämästään ja omasta kasvupotentiaalistaan. Dolanin autenttista itseä kutsutaan
myös kukoistajaksi. Ihminen saa kasvaa täyteen mittaansa ja elää harmoniassa itsensä
kanssa. Ihanneminä kykenee antamaan aikansa ja energiansa elämälle, jonka todella
haluaa ja ansaitsee. (Dolan 2017, 20–23.)
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Korttien valinnan jälkeen jokainen kertoi, mitä kuvat hänelle edustavat. Ongelman
syövereissä olemista kuvattiin esimerkiksi sanoilla myrsky, pimeä, sumu, eksynyt, toivoton ja surullinen. Rentouden tunnetta puolestaan kuvattiin sanoilla lämmin, rakastava ja valoa tunnelin päässä. Ihanneminää symboloivasta kortista mainittiin esimerkiksi, että minun ei tarvitse olla täydellinen, voin olla vapaa ja hyväksyn itseni.

Kolmannen tapaamisen laajimmassa tehtävässä harjoiteltiin näkökulman muuttamisen taitoa. Negatiivisina pidetyt ominaisuudet ja toimimattomat ratkaisumallit kaipaavat toisinaan tilanteen tarkastelua uudesta näkökulmasta. Näkökulman muuttaminen
eli ongelman uudelleenrajaaminen (reframing) rikkoo vanhan kuvion ja antaa mahdollisuuksia uusille selityksille ja tulkinnoille. Tarkoitus on luoda uusia, myönteisiä
konnotaatioita. Näkökulmaa muuttamalla rohkaistaan reagoimaan ongelmaan uudella
tavalla ja kokeilemaan uudenlaisia ratkaisutapoja. (Murphy 2015, 207–209; 229.)
Kurssilaiset kirjoittivat paperille itsestään kolme ominaisuutta, joita pitävät itsessään
negatiivisina. Seuraavaksi he saivat tuoda yhteiseen keskusteluun sellaisia piirteitä,
joihin toivoivat uusia näkökulmia. Kokosimme opiskelijoiden negatiivisina pitämiä
ominaisuuksia taululle. Keskustelimme yhdessä siitä, mitä positiivista näissä ominaisuuksissa on.
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NEGATIIVINEN OMINAISUUS

POSITIIVINEN UUDELLEEN MÄÄRITTELY

Ahdistunut

Muutoshakuinen

Pikkuseikkoihin takertuva

Tarkka, huolellinen, tunnollinen

Asioita suurenteleva

Eri näkökulmat huomioiva, pohtiva

Kontrollifriikki

Järjestelmällinen, kunnianhimoinen, organisoija

Provosoiva

Taito kyseenalaistaa

Epävarma

Varovainen, itseään suojeleva, harkitseva

Koska asioissa usein on sekä hyviä että huonoja puolia, teimme tämän harjoituksen
myös toisinpäin. Opiskelijat keräsivät itsestään positiivisia ominaisuuksia, joita yhdessä keskustellen määrittelimme uudelleen. Tarkoitus ei ollut mitätöidä kenenkään
hyviä puolia. Sen sijaan puhuimme siitä, että liiallisuuksiin mennessään hyväkin asia
voi kääntyä itseä vastaan. Esimerkiksi toisten huolia mielellään kuunteleva voi pahimmillaan sairastua myötätuntouupumukseen. Vaarana on myös omien tunteiden ja tarpeiden laiminlyönti.

POSITIIVINEN OMINAISUUS NEGATIIVINEN UUDELLEEN MÄÄRITTELY
Toisten tunteet huomioiva

Omia tunteita laiminlyövä

Täsmällinen, huolellinen

Kontrolloiva, joustamaton

Välittävä

Liikaa murehtiva

Harkitseva

Ylianalysoiva

Pohtiva

Asioita suurenteleva

Totesimme yhdessä, että omista rajoista huolehtiminen on jaksamisen kannalta tärkeää. Kun tiedostaa henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja käytösmalliensa eri puolet,
on helpompi pitää itsestään huolta.
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Jaoimme opiskelijoille asteikot, jotka he olivat laatineet ensimmäisellä kerralla. Jokainen tarkisti oman asteikkonsa ja arvioi senhetkistä oloaan ja mielialaansa. Suunta vaikutti olevan myönteinen, sillä opiskelijat arvioivat olonsa jonkin verran aiempaa paremmaksi yhtä lukuun ottamatta. He myös pohtivat, mikä muutosta on saanut aikaan.
”Osaan ottaa nyt rennommin.”
”On pystynyt keskittymään muihin asioihin.”
”Olen tietoisesti ohjannut ajatteluani toiseen suuntaan.”
”Olen löytänyt syyn ongelmiini.”
Tapaamisen helmet koottiin jälleen taululle, kun kolmas kurssikerta lähestyi loppuaan.
Omien hyvien ja huonojen puolien pohtiminen oli koettu avartavaksi ja tarpeelliseksi.
Myös eri tunteiden tunnistaminen kehollisella tasolla nostettiin oivalluksia herättäneeksi harjoitukseksi.

Ennen lähtöä ohjasin vielä meditaatioharjoituksen. Olin muutamaa kuukautta aikaisemmin törmännyt Värimatka vuorelle -nimiseen tekstiin. Alun perin harjoitus on ilmestynyt sosiaalipsykologi ja työhyvinvointivalmentaja Leena Markkasen laatimalla
rentoutusäänitteellä. Tämän pohjalta on muokattu käyttämäni teksti, joka löytyy Anne
Ulmasen työnohjaussivustolla. (Markkanen 2002; Ulmanen 2013.) Harjoituksessa
tehdään mielikuvamatka, jossa aistitaan erilaisia värejä ja niiden voimaa. Matka alkaa
aikaisesta aamusta ja päättyy tummaan iltaan. Mielikuvissa vaelletaan vuorelle ja takaisin, ja matkan aikana aistitaan ympäröivää luontoa ja tavataan paimen, joka osaa
neuvoa mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Eri väreillä on erilaisia ominaisuuksia,
joiden keskelle pysähdellään hengittelemään. Punainen antaa harjoituksessa voimaa,
rohkeutta, lämpöä, toimintakykyä ja itseluottamusta. Oranssi väri edustaa energisyyttä, elinvoimaa, luovuutta, liikettä ja vapautuneisuutta. Keltaisesta saa myönteistä
elämänasennetta, iloa, luovaa ajattelua ja viisautta. Vihreä väri edustaa luonnollisuutta, rauhaa, tasapainoa ja tunteiden harmoniaa. Sinisen avulla voi vahvistaa tahdonvoimaa ja kestävyyttä sekä kykyä ilmaista itseään. Tummempi sininen poistaa pelon tunnetta ja puhdistaa ajatuksia. Violetti antaa muuntautumiskykyä ja syventää ajatuksia. Se myös auttaa muuttamaan kielteisiä ajatuksia positiivisemmiksi. Kyseinen
meditaatioharjoitus sopi oivallisesti juuri tähän kurssikertaan, koska alun fiiliskierros
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oli tehty värien avulla. Samalla kertasimme erilaisia tunteita sekä positiivisia mielikuvia, joiden avulla vahvistimme mielenrauhaa ja kehollista tasapainoa.
4.4 Tulevaisuustaulu
Vaikka kolmannen ja neljännen kurssitapaamisen välissä ei ollut kuin puolitoista viikkoa, osallistujista tuntui, että väli oli ollut pidempi. Palautimme yhdessä mieleen edellisen kerran teemoja ja harjoituksia, mutta varsinaista palautetta näistä ei opiskelijoilta tässä vaiheessa tullut. Neljännen tapaamisen pääteema oli tulevaisuuden muistelu eli tulevaisuustaulun laatiminen.

Fiiliskierroksen ohjasin tässä tapaamisessa kehollisena liike ja ääni -harjoituksena.
Asetuimme piiriin seisomaan ja keskityimme hetken hengitykseen silmät suljettuina.
Tämän jälkeen avasimme silmät ja jokainen teki vuorotellen jonkin liikkeen, joka kuvastaa senhetkistä oloa. Muut toistivat liikkeen. Seuraavalla kierroksella liikkeeseen
lisättiin jokin ääni. Opiskelijat lähtivät harjoitukseen mukaan hyvin, kun olin aluksi
selittänyt perusidean. Tärkeintä oli, ettei mitään tarvitse suorittaa. Liikkeen annetaan
tapahtua ilman pitkää miettimistä. Samalla harjoitellaan liiasta kontrollista irrottautumista. Myönteinen, hyväksyvä ilmapiiri edesauttaa liikeilmaisun vapaata tuottamista. Harjoitus on tyypillinen Essential Motion -kursseilla, mutta sitä käytetään myös
esimerkiksi improvisaatiokoulutuksissa ja erilaisilla ilmaisutaidon tunneilla.

Seuraavaksi kävimme läpi edelliskerralla annetun kotitehtävän voimabiiseistä. Jokainen sai halutessaan kertoa, millaisia ajatuksia ja tunteita omaan suosikkikappaleeseen
liittyy. Opiskelijat kertoivat laulujen linkittyvän hetkiin, joista tulee hyviä, lämpimiä
muistoja. Monet lauluista olivat olleet heidän suosikkejaan jo pitkään. Puhuimme yhdessä siitä, miten musiikin avulla voi esimerkiksi luoda tunnelmaa, palauttaa mieleen
hienoja muistoja ja rentoutua.

Neljännen tapaamisen pääharjoituksena oli tulevaisuustaulun laatiminen. Tulevaisuustaulu on sovellus ratkaisukeskeisen terapian ihmekysymyksestä: Jos tapahtuisi
ihme ja ongelma olisi poissa, mikä elämässä olisi toisin? Kysymyksen avulla pyritään
luomaan positiivista ja toiveikasta tulevaisuuden näkymää. (De Jong & Berg 2016, 89.)
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Harjoituksen ajatuksena oli luoda visio siitä, millaista elämä on esimerkiksi vuoden,
kolmen vuoden tai viiden vuoden kuluttua. Aikajakson opiskelijat saivat itse määritellä. Tehtävää varten olimme varanneet luokkaan aikakauslehtiä ja askartelutarvikkeita. Tulevaisuustaulun pohjana oli A3-kokoinen paperi, johon kurssilaiset saivat leikata lehdistä kuvia ja tekstejä. ”Unelmakarttaan” sai myös piirtää tai kirjoittaa.

Olin laatinut opiskelijoiden voimabiiseistä soittolistan, jota kuuntelimme koko harjoituksen ajan. Työskentely oli syventynyttä ja vaikutelma hyväntuulinen. Tapaamisen
lopulla kerätyssä palautteessa opiskelijat kertoivat, mikä unelmakarttatyöskentelyssä
oli ollut antoisinta. Vastauksissa oli huumoria, rentoutta ja pohdiskelevuutta:
”Kun löytää Putinin ja Pablo Escobarin samasta lehdestä :D”
”Sai muut ajatukset pois mielestä ja tuli rento olo.”
”Terapeuttisuus: sai ajatukset muualle.”
”Hyvät biisit taustalla rauhoittivat.”
”Pistää miettimään, miten näihin tavoitteisiin pääsisi.”
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Kurssitapaamisen lopussa ohjasin lyhyen mielikuvaharjoituksen nimeltä Monta palloa
ilmassa. Sen ideana on luoda mielikuva huolista, jotka roikkuvat palloina pään yläpuolella. Kun on esimerkiksi paljon asioita hoidettavana, joutuu helposti tasapainoilemaan vaatimusten keskellä, ikään kuin pitäisi monta palloa ilmassa samaan aikaan.
Tilanne on kuormittava ja aiheuttaa stressiä. Harjoituksessa tätä mielikuvaa muokataan rauhoittavammaksi: huolet ja hoidettavat asiat kuvitellaan saippuakupliksi. Kevyet ja ilmassa leijuvat asiat pysyvät ilmassa, eikä niiden kanssa tarvitse tasapainoilla.
(Wikström 2017.)
4.5 Pieni askel parempaan elämään
Viimeisen tapaamisen teemana oli ”pieni askel parempaan elämään”. Opiskelijat asettivat itselleen tavoitteita, joiden avulla he voisivat ottaa pieniä askelia kohti hyvää oloa.

Fiiliskierroksen teimme jälleen Spectro Visions -korttien avulla. Kysyimme, millainen
olo on nyt ja mikä on paremmin kuin viime kerralla. Kaiken kaikkiaan opiskelijat kokivat olonsa hyväksi, joskin esimerkiksi arjen velvollisuudet, flunssainen olotila ja väsymys painoivat joitakuita. Kurssilaiset löysivät melko vaivattomasti asioita, jotka olivat paremmin kuin ennen. Puhuimme yhdessä kurssilla käytetyistä menetelmistä ja
totesimme, että monet harjoitukset vaativat toistoa, jotta saavutettaisiin pysyvämpiä
muutoksia. Negatiiviset, jopa haitalliset ajattelu- ja toimintatavat saattavat toisinaan
olla niin pinttyneitä ja totuttuja, että itseään pitää aktiivisesti haastaa uusien näkökulmien etsimiseen.

Alun kehollinen rentoutus toteutettiin hieronnan avulla, sillä hieronnalla on tutkitusti
lukuisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia. Hieronta esimerkiksi tasapainottaa hengitystä, laskee verenpainetta, rauhoittaa sydämen sykettä, rentouttaa lihaksia, vähentää
kipua, alentaa stressihormonin eritystä ja vastaavasti lisää oksitosiinin eritystä. Hieronnalla on myös suotuisia vaikutuksia esimerkiksi keskittymiskyvyn parantajana sekä
ahdistuksen ja masennuksen lievittäjänä. Muun muassa edellä mainituista syistä hierontaa voidaan hyödyntää lasten ja nuorten kanssa työskennellessä myös koulumaailmassa. Kosketuksen tulee olla hyväksyvä ja turvallinen. (Suntio 2015, 75–85.) Musii-
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kin soidessa opiskelijat antoivat toisilleen noin viiden minuutin mittaisen hartiahieronnan, jonka katsoimme soveltuvan viimeiseen tapaamiseen. Ryhmässä oli syntynyt
luottamuksellinen ilmapiiri, jollaista hierontatuokio vaatii. Hieronnasta sai myös kieltäytyä, jos sen koki syystä tai toisesta epämukavaksi. Kaikki kuitenkin lähtivät mukaan
harjoitukseen. Puhuin hyvän kosketuksen rauhoittavasta ja rentouttavasta vaikutuksesta, ja harjoituksen jälkeen keskustelimme vielä itsensä tyynnyttämisen taidosta;
jännittynyt, ahdistunut ja ylivireä fyysinen olotila voi hellittää, jos esimerkiksi ottaa
itsensä halausotteeseen, painelee jalkapohjia jne. (Ogden & Minton & Pain 2009, 237).
Kokeilemalla löytää itselle sopivia keinoja.

Tämän jälkeen toteutimme jälleen laajemman ratkaisukeskeisen harjoituksen. Hyvä
tulevaisuus oli ollut läsnä kaikkien kurssitapaamisten erilaisissa harjoituksissa. Jaoimme opiskelijoille edelliskerralla tehdyt tulevaisuustaulut ja pyysimme heitä palauttamaan mieleen niitä asioita ja ajatuksia, joita he olivat luomuksiinsa koonneet. Nuoret
olivat pohtineet ideaalista tulevaisuutta, kun ongelmaa ei enää ole. Nyt jatkoimme samaa teemaa uudella harjoituksella.

Ratkaisukeskeinen terapia on tavoiteorientoitunutta, ja jokainen on paras asiantuntija
määrittelemään omia tavoitteitaan. Hyvin muotoiltu tulevaisuuden tavoite on realistinen ja konkreettinen. Se on mitattavissa oleva, eli ihminen tietää itse, milloin tavoite
on saavutettu. (De Jong & Berg 2016, 83; 87.) Opiskelijat saivat täytettäväksi top ten kaavion. Paperille sijoitettuihin lokeroihin he määrittelivät itselleen kymmenen tavoitetta, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa haluttu muutos. Pyysimme pohtimaan
mahdollisimman konkreettisia pieniä askeleita, jotka vievät kohti parempaa elämää.
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Tämän jälkeen opiskelijoiden piti valita laatikoistaan yksi tavoite. Jos tämä toteutuisi,
mihin muihin tavoitteisiin se vaikuttaisi? Opiskelijat saivat tehtäväkseen vetää viivoja
laatikosta toiseen sen mukaan, miten tavoitteet ovat suhteessa toisiinsa. Jos esimerkiksi syö terveellisemmin, jaksaa ehkä liikkuakin aktiivisemmin. Aktiivinen liikkuminen taas voi johtaa parempaan itsearvostukseen. Kun arvostaa itseään, motivoituu
huolehtimaan itsestään kokonaisvaltaisemmin. Yhden tavoitteen toteuttaminen voi
johtaa moniin hyviin asioihin.

Seuraavaksi kurssilaisia pyydettiin valitsemaan yksi tavoite, jota he voisivat alkaa toteuttaa jo tänään – tai ainakin lähitulevaisuudessa. Tämän tavoitteen jokainen jakoi
ryhmässä. Samalla pohdimme, miten abstraktista tavoitteesta voi tehdä konkreettisemman. Jos tavoitteena on esimerkiksi oman vaativuuden vähentäminen (abstrakti
tavoite), voi suoda itselleen yhden rentoutushetken päivässä (konkreettisempi tavoite).
Vielä konkreettisemman tavoitteesta saa, jos määrittelee, milloin ja miten rentoutushetken toteuttaa. Puhuimme yhdessä siitä, että pienillä hyvillä teoilla itseä kohtaan on
merkitystä. Ne johtavat aina lähemmäs tavoitetilaa, vaikka askeleet olisivat pieniä. Tavoite kannattaa pilkkoa pienempiin osiin, joita on helpompi toteuttaa.

Viimeisessä tapaamisessa palasimme jälleen asteikoihin, joihin opiskelijat jälleen merkitsivät vointinsa muutokset. Kysyimme, olisiko asteikosta yleisesti ottaen herännyt
ajatuksia, joita he haluaisivat jakaa ryhmässä. Opiskelijat pitivät hyvänä sitä, että asteikko on konkreettinen apuväline oman voinnin seuraamiseen. He olivat myös alkaneet toteuttaa aluksi asettamiaan tavoitteita. Tärkein huomio on, että kaikki kurssin
opiskelijat arvioivat vointinsa alkutilanteeseen nähden ainakin jonkin verran paremmaksi. Osalla positiivinen muutos oli huomattava.

Ennen loppurentoutusta keräsimme taululle post it -lapuilla ajatuksia siitä, mikä kurssissa kokonaisuudessaan oli ollut hyvää. Mikä oli tuntunut hyödylliseltä? Mistä oli ollut apua? Mikä yksittäinen harjoitus oli jäänyt erityisesti mieleen? Kurssin helmiksi
nostettiin esille mm. seuraavia asioita:
”Kivat harjoitukset. Lista selviytymiskeinoista oli hyvä.”
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”Tulevaisuuskartan teko voimabiisien soidessa.”
”Asteikon tekeminen ja täydentäminen.”
Jotkut opiskelijat pohtivat kokonaisuutta seuraavasti:
”Tulin enemmän positiiviseksi. Mukava porukka.”
”Olen oppinut löytämään keinoja rentoutumiseen ja katsomaan valoisin
mielin tulevaisuuteen.”
”Suosittelisin tätä kurssia ystävilleni.”

Loppurentoutusta valitessamme pidimme tärkeänä, että viimeisestä kurssitapaamisesta lähtiessään nuorilla olisi voimaantunut olo ja hyvä mieli. Soitimme cd-levyltä Aurinkoharjoitus-nimisen rentoutuksen, jossa kuuntelijaa verrataan kullankeltaiseen, sädehtivään aurinkoon. Harjoituksessa toistuvat minämuotoiset voimalauseet: ”Olen
rauhallinen ja tasapainoinen. Olen täynnä elinvoimaa. Luotan itseeni ja kykyihini.
Olen vahva ja onnistun. Minulla on voimaa ja energiaa kohdata elämäni haasteet. Otan
vastuun omasta elämästäni ja valinnoistani. Pidän itsestäni juuri sellaisena kuin olen.
Tässä hetkessä kaikki on hyvin.” (Operaatio TOIVO ry 2001). Näillä voimalauseilla
päätimme hyvinvointikurssin.

5 POHDINTAA JA PROSESSIN REFLEKTOINTIA

Opiskelijoilta saatu palaute kurssin aikana ja sen jälkeen toimivat hyvänä pohjana prosessin reflektoimiselle. Oman reflektioni tukena olen käyttänyt myös työparini Sari
Ojuvan ratkaisukeskeisen psykoterapian diplomiesseetä. Hyvinvointikurssin tapaamisten välillä kävimme lisäksi parini kanssa useita keskusteluita, joissa reflektoimme
toteutuksia, harjoitusten onnistumista ja omia ajatuksiamme. Kurssin päätyttyä kävimme vielä huolellisesti läpi kokonaisuuden. Pidän tätä erittäin tärkeänä, sillä
opimme myös toisiltamme paljon. Lisäksi opinnäytetyön kirjoittaminen ei jäänyt
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omien tulkintojeni ja muistikuvieni varaan, kun tarkastelimme kurssin toteutusta yhdessä prosessin eri vaiheissa. Myös tilaajan kanssa käymäni keskustelu oli tarpeellinen
tulosten ja jatkosuunnitelmien kannalta.
5.1 Opiskelijoiden palaute
Jo kurssin suunnitteluvaiheessa pidin tärkeänä, että dialogi opiskelijoiden kanssa toteutuu. Halusin harjoitusten yhteyteen keskustelumahdollisuuksia sekä niin luottamuksellisen ilmapiirin, että nuoret uskaltaisivat antaa rehellistä palautetta. Jonkin
verran keskustelua syntyikin, mutta suuri osa palautteesta tuli kokoontumiskertojen
helmien ja muiden kirjallisten tuotosten välityksellä.

Kurssipalautteen keräsin viimeisen tapaamisen jälkeen sähköisenä. Kurssin päättymispäivä oli maanantai, ja vastausaikaa annoin saman viikon loppuun. Koska osallistujia oli vain vähän, arvelin, että palautteen kerääminen onnistuu nopeasti. Kaikki
opiskelijat vastasivatkin määräajassa.

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyin, millaisin odotuksin opiskelijat olivat aloittaneet
kurssin. Vastauksista ilmeni, että nuoret olivat odottaneet käytännön keinoja (esim.
meditaatiota ja toiminnallisia harjoituksia), joiden avulla voisivat rauhoittua sekä hallita stressiä ja ahdistusta.
”Odotin, että saan hyvinvointikurssilta keinoja paremman olon saavuttamiseen. Lisäksi odotin, että oppisin tuntemaan itseäni paremmin.”
Näihin odotuksiin oli sisältynyt myös toiveita siitä, että harjoituksia voisi käyttää myöhemmin itsenäisesti.

Seuraavaksi pyysin opiskelijoita arvioimaan kurssin harjoitusten hyödyllisyyttä asteikolla 1–10. Kolme viidestä antoi tämän lisäksi myös sanallista palautetta:
”Harjoituksista opin, miten eri tunteet tuntuvat kehossa ja että aina on
keinoja saada parempi olo. Kaikki keinot eivät varmaan jää osaksi omaa
arkipäivää, mutta joitakin voisin hyvinkin harjoittaa itse.”
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”Joka kerran jälkeen minulle jäi hyvä fiilis ja stressi helpotti, joten kyllä
ne varmaan olivat ihan toimivia 10 harjoituksia.”
”Sanoisin 9, sillä en ollut parilla kerralla, niin en päässyt kokeilemaan,
mutta ne mitkä pääsin olivat rentoja ja rauhoittavia tehtäviä.”
Kurssilaisten mukaan harjoitukset koettiin erittäin hyödyllisiksi ja toimiviksi.

Harjoitusten hyödyllisyys
10
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9
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9

8

Arvosanojen hajonta

Numeerisen palautteen mukaan keskiarvoksi muodostui 8,7.

Vaikka keräsimme opiskelijoilta jokaisessa kurssin kokoontumisessa ”päivän helmen”,
pyysin vielä loppupalautteessa kertomaan, mikä hyvinvointikurssilla oli ollut parasta.
”Parasta oli yleinen tunnelma; joka kerta oli helppo uppoutua vain kurssin
asioihin, enkä murehtinut tuntien aikana juuri ollenkaan muita asioita.
Rentoutukset olivat myös mukavia, niiden avulla oli hyvä laskeutua arjen
kiireestä. Kirjeen kirjoittaminen itselle oli ehkä suosikkiharjoitukseni.”
Vastauksissaan opiskelijat mainitsivat jälleen omien voimabiisien kuuntelemisen harjoitusten aikana. He antoivat kiitosta myös hyvästä ja turvallisesta ryhmähengestä.
Ryhmän pientä kokoa pidettiin positiivisena asiana, sillä sen myötä opiskelijat olivat
uskaltaneet jakaa henkilökohtaisia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
”Se, että sai turvallisesti jakaa asioitaan muiden kanssa ja oppi näkemään heikkouksissaan hyvän puolen.”

61

”Huomata, että ei ole yksin ja stressiin voi vaikuttaa / löytää vaikuttamisen keinoja stressin hallintaan.”
Myös kuulumiskierroksilla käytetyt kuvakortit olivat erään nuoren mukaan antaneet
tukea tunteiden sanallistamiseen.
”- - tuntemuksista ei tarvinnut puhua ”paljaaltaan” vaan tukena oli esimerkiksi kortti.”

Neljännessä kysymyksessä pyysin opiskelijoita kertomaan, mitä muuta he olisivat hyvinvointikurssilta toivoneet. Millaisia kehitysehdotuksia heillä oli? Erään palautteen
mukaan harjoitukset olivat olleet tarpeeksi monipuolisia, ja opiskelija arvioi, että jokainen oli varmasti löytänyt jotain, mistä piti. Kotitehtävät olivat olleet hänen mukaansa helppoja toteuttaa, eikä näitä tehtäviä ollut todellakaan ollut liikaa.
”Oli myös hyvä, että sai puhua omista tuntemuksista yms. juuri sen verran kuin itsestä tuntui hyvältä.”
Myös toinen mainitsi, ettei kehitettävää hänen mielestään ollut, sillä hän oli saanut
käyttönsä paljon hyödyllisiä keinoja ja lähtenyt jokaisesta tapaamisesta hyvillä mielin.

Kehitysehdotuksiakin tuli. Enemmän toivottiin niitä hetkiä, jolloin saa kuunnella
omaa musiikkia. Opiskelijat esittivät myös, että voisi olla enemmän sellaisia tehtäviä,
joihin saa syventyä itsenäisesti, rauhassa ja ilman keskeytyksiä. Esimerkkinä tällaisesta harjoituksesta oli tulevaisuustaulu, jota oli saanut askarrella omiin ajatuksiinsa
uppoutuneena. Palautteessa nuoret toivoivat myös, että kurssitapaamisia olisi enemmän kuin viisi.

Toiseksi viimeisessä kysymyksessä opiskelijat arvioivat oman vointinsa kehittymistä
kurssin aikana asteikolla 1–10. Vaikka kurssilla laaditut asteikot eivät ole keskenään
vertailukelpoisia, tämän kysymyksen avulla sain arvokasta tietoa siitä, miten opiskelijat olivat kokeneet hyvinvointikurssin vaikuttavuuden. Arvioin, että kurssin aloituksen
ja päättämisen välillä oli sen verran lyhyt aika, että osallistujat pystyisivät palauttamaan mieleensä oman lähtötilanteensa.
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Hyvinvointikurssin osallistujien keskimääräinen olo lähtötilanteessa oli 5,7. Kurssin
päättyessä kaikki opiskelijat arvioivat olonsa kohentuneen vähintään yhdellä pykälällä.
Suurin muutos oli opiskelijalla, jonka vointi oli ollut kurssin alkaessa 4 ja kurssin tultua päätökseen peräti 8.
LÄHTÖTILANNE LOPPUTILANNE
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Asteikolla 1–10 kurssille osallistuneiden vointi oli kurssin päätyttyä keskimäärin 7,9.
Näin ollen opiskelijoiden keskimääräinen hyvinvointi parani lähtötilanteeseen nähden
yli kahdella yksiköllä.

Palautekyselyn lopuksi annoin opiskelijoille vielä mahdollisuuden kertoa vapaasti,
millaisia terveisiä heillä on minulle ja ohjaajaparilleni. Opiskelijat toivoivat, että vastaavanlainen kurssi olisi tarjolla myös tulevaisuudessa, sillä sen koettiin olleen hyödyllinen. Hyvänä pidettiin myös sitä, että poissaoloista johtuvia puutteita pystyi täydentämään kurssin ulkopuolella varaamalla ajan koulukuraattorille.
”Oli ihanaa olla täällä, vaikka en päässyt kaikille kerroille, mutta oli
hyvä, että pääsen sit tekemään niitä erikseen, niin en jäännyt mistään
paitsi.”
Opiskelijat arvostivat sitä, että heidän hyvinvointinsa otetaan huomioon lukion suurten oppimistavoitteiden keskellä. Lukiossa on meneillään paljon asioita samaan aikaan. Hetket, jolloin voi pysähtyä miettimään omaa vointiaan ja keskittyä kohentamaan oloaan, ovat arvokkaita. Toisaalta esille nousi myös se tosiseikka, että myös monet koulun ulkopuoliset asiat kuormittavat nuorten mieltä. Osallistujat olivat kurssiin
ja ohjaukseen hyvin tyytyväisiä, mikä välittyy esimerkiksi seuraavasta palautteesta:
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”Vaikutitte molemmat siltä, että teitä oikeasti kiinnostaa pitää kurssia ja
että teille on tärkeää, että nuoret voivat hyvin. Kiitos hyvästä kurssista<3”
5.2 Tilaajan palaute
Kurssin toteutumisen ja tulosten koostamisen jälkeen kävimme kokonaisuuden läpi
tilaajan kanssa. Tilaajan mukaan hyvinvointikurssi on erittäin hyödyllinen, ja tätä näkemystä tukevat syyslukukauden päätteeksi toteutetun hyvinvointikyselyn tulokset.
Opiskelijoiden kokema stressi on yleistä, ja sen hallintaan liittyvät keinot ovat tarpeellisia. Hyvinvointikyselyn vastausten perusteella valtaosa opiskelijoista saa melko paljon tai erittäin paljon tukea opiskeluunsa (Someron lukio 2018). Kyselystä ei kuitenkaan käy ilmi, kokevatko opiskelijat saavansa riittävästi tukea nimenomaan koulun taholta.

Hyvinvointikurssin niukka osallistujamäärä johtui useasta syystä. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuivat lukujärjestystekniset seikat. Someron lukion lukujärjestysten laadinnassa on otettava huomioon myös yläkoulussa järjestettävä opetus, sillä osa opetushenkilöstöstä toimii sekä lukiossa että yläkoulussa. Kaikki kurssimme osallistujat
eivät päässeet jokaiseen viiteen tapaamiseen, koska samaan aikaan oli muitakin valinnaisia kursseja. Tästä voi päätellä, että hyvinvointikurssi pitää tulevina lukuvuosina
suunnitella ja aikatauluttaa entistä tarkemmin. Suunnittelu täytyy aloittaa ajoissa,
jotta kurssi saadaan luontevasti osaksi opiskelijoiden kurssivalikoimaa.

Opinnäytetyön tilaajan näkemys onkin, että aikatauluhaasteiden vuoksi kurssille eivät
nyt päässeet osallistumaan kaikki, joilla aidosti olisi tarvetta saada välineitä oman hyvinvointinsa tueksi. Tulevaisuudessa on syytä pohtia, miten pystyttäisiin tavoittamaan
vielä enemmän sellaisia opiskelijoita, jotka kärsivät vakavasta koulu-uupumuksesta ja
jopa jaksamattomuudesta johtuvista, pitkistä sairauspoissaoloista. Niin ikään pohdimme yhdessä, että tulevina vuosina hyvinvointikurssi voisi olla tarjolla abiturienteille ainakin osittain lukuloman ja ylioppilaskirjoitusten yhteydessä. Tällöin jaksamista tukevat harjoitukset voisivat tuoda voimia opiskeluponnisteluiden akuuteimpaan vaiheeseen.
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Tilaajan kanssa pohdin jälkeenpäin, että teoriassa olisi ollut mahdollista, että kurssille
olisi hakeutunut henkilöitä, joilla on keskinäisiä klikkejä. Kaikki eivät välttämättä olisi
tunteneet oloaan turvalliseksi, jos taustalla olisi ollut esimerkiksi yläkouluaikaisia koulukiusaamistilanteita ja ongelmia luottamuksessa muita ryhmäläisiä kohtaan. Tulevia
kursseja suunniteltaessa tämä mahdollisuus olisi otettava huomioon. Mikäli osallistujia olisi enemmän, tilaajan mukaan olisi mahdollista jakaa ryhmä puoliksi.

Kehittämistyöni sai tilaajan pohtimaan, miten kurssilla tarjottuja, hyvinvointia tukevia
keinoja saataisiin tarjottua yhä useammalle opiskelijalle. Tärkeää olisi, että opettajat
saisivat lisävalmiuksia nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Esimerkiksi rentoutusharjoituksen voi toteuttaa oppitunnin yhteydessä, mutta se vaatii opettajalta asiaan
perehtymistä ja omaa motivaatiota. Lukiokurssien sisällöt ovat laajoja, ja hyvinvointiharjoitukset lohkaisevat osan oppitunnista, jolla usein on muutenkin asiaa riittämiin.

Rohkaiseva opiskelijapalaute herätti tilaajassa halun laajentaa hyvinvointikurssin ajatusta opiskelijoiden kouluarkeen. Sovimme, että alamme jo kuluvana keväänä järjestää
opiskelijoille kerran viikossa yhden pidennetyn välitunnin, jolloin tarjotaan mahdollisuus rauhoittumiseen. Mikäli osallistujia riittää, näitä välitunteja jatketaan koko kevätlukukauden loppuun asti. Koululta varataan käyttöön luokka, joka muutoin on vähäisellä käytöllä. Pulpettien tilalle tuodaan jumppa-alustoja. Tilassa soi rauhallinen
musiikki, ja valkokankaalle voidaan heijastaa esimerkiksi rauhoittavia maisemakuvia
ja voimaa tuovia mietelauseita. Valkokankaalla voi olla myös kysymyksiä tai pohdintatehtäviä, joiden avulla kukin voi löytää omia voimavarojaan:
Mistä asioista olet tänään kiitollinen?
Mitkä viisi asiaa auttavat sinua jaksamaan tällä viikolla?
Kiinnitä tulevan viikon ajan huomiota ryhtiisi. Käveletkö hartiat lysähtäneinä? Voisitko kokeilla suunnata katsetta ylös ja luottaa siihen, että kaikki vielä järjestyy?
Mitkä musiikkikappaleet tuottavat sinulle hyvää mieltä?
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Rauhoittumisvälitunneilla vältetään kännyköiden käyttöä ja keskustelua. Tila varataan
yksinomaan rentoutumista ja pysähtymistä varten. Paikalla on aina vähintään toinen
hyvinvointikurssin ohjaajista, ja toisinaan nuorille tarjotaan ohjattuja kehotietoisuusharjoituksia. Pidennettyjen välituntien avulla lukiolaisille annetaan mahdollisuus luopua hetkeksi suorittamisesta ja varata pieni hetki itseä varten. Samalla välitunnit toimivat eräänlaisena mainoksena tulevasta hyvinvointikurssista, jolle osallistumisen
kynnystä pyritään madaltamaan niin, että mahdollisimman moni uskaltautuu mukaan. Seuraava hyvinvointikurssi on tarkoitus järjestää vielä kevään aikana, ja syksyllä
toimintaa jatketaan. Samalla hyvin alkanut kehittämistyö jatkuu.
5.3 Oma reflektio
Opiskelijoiden laatimat asteikot olivat kaikki erilaisia. Jotta voitaisiin tarkastella kurssin syvempää vaikuttavuutta, jokaiselle opiskelijalle olisi voinut teettää esimerkiksi
strukturoitu koulu-uupumuskysely lähtötilanteessa ja kurssin jälkeen. Toisaalta oli
otettava huomioon, että kurssille hakeutumisen syynä ei välttämättä kaikilla ollut varsinainen koulu-uupumus vaan muut kuormittavat seikat. Lisäksi olisimme voineet järjestää muutaman kuukauden päähän jonkinlaisen arviointitilanteen. Yksilöitä haastattelemalla vaikuttavuudesta olisi varmasti saanut paljon hyödyllistä tietoa.

Viimeisellä kokoontumiskerralla opiskelijat arvioivat olonsa kohentuneen lähtötilanteesta. Huomio ilahduttaa, mutta toisaalta on muistettava, että hyvinvointiin vaikuttaa
moni asia. Ei siis voida väittää, että yksinomaan hyvinvointikurssi olisi tuottanut voinnin paranemista. Toiset päivät ovat parempia, toisinaan tulee takapakkia. Esimerkiksi
mutkikkaat ihmissuhteet, kulloinenkin koulutyön määrä, yleinen fyysinen väsymys tai
sairastelu voivat vaikuttaa negatiivisesti kenen tahansa mielialaan. Lisäksi kurssille
osallistuneiden lukiolaisten määrä oli pieni, eikä tuloksia voida senkään puolesta yleistää. Olen kuitenkin tyytyväinen, että saimme tämän pilottiryhmän kokoon. Kehittämällä kokonaisuutta voidaan varmasti saada aikaan entistä hiotumpi ja harjoituksiltaan kattavampi kurssi.
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Valitsimme kurssilla käytettävät harjoitukset ja menetelmät paitsi omien kiinnostuksen kohteidemme, myös niiden sovellettavuuden perusteella. Arvioimme, että ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja kehotietoisten menetelmien käyttö loisivat opiskelijoille monipuolisen kokonaisuuden, josta jokainen osallistuja saisi irti jotain itseään
hyödyttävää. Ratkaisukeskeisten harjoitusten valikoima on laaja, joten yksistään
näistä tehtävistä olisi saanut laadittua opiskelijoille kurssikokonaisuuden. Kehotietoisuusharjoitukset täydensivät kokonaisuutta, mutta toisaalta vaarana oli, että lyhyeen
kurssiin tulisi liikaa asiaa. Moni harjoitus oli luonteeltaan sellainen, että pysyvämmän
vaikutuksen saavuttamiseen tarvittaisiin useita toistoja. Kertakokeiluna toteutettujen
yksittäisten harjoitusten tarkoitus oli kuitenkin myös auttaa opiskelijoita ymmärtämään, että on paljon erilaisia menetelmiä ja varsin arkipäiväisiäkin keinoja, joilla voi
suotuisasti vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Hyvinvointikurssin toteutuminen oli pienestä kiinni. Lukion periaatteisiin kuuluu, että
kurssi käynnistetään, jos osallistujia on minimissään viisi. Ensimmäisessä tapaamisessa oli neljä opiskelijaa, ja viides liittyi mukaan toisella kurssikerralla. Alun perin
ilmoittautuneita oli kahdeksan, mitä pidin ideaalisena osallistujamääränä. Kun
saimme kurssin käyntiin, totesimme kuitenkin työparini kanssa, että viisi on hyvä
määrä – jos yksikin kurssin opiskelijoista hyötyy hyvinvointikurssin sisällöistä ja harjoituksista, olemme päässeet tavoitteeseen.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli leppoisaa. Vaikka poissaoloja tuli, nuoret olivat erittäin motivoituneita ja osallistuivat erilaisiin harjoituksiin avoimin mielin. Tämä oli
hieno havainto. Periaatteessa joku olisi voinut tulla kurssille, koska siitä sai suoritusmerkinnän ilman massiivista työmäärää. Ryhmän ilmapiiri oli hyvä ja luottamuksellinen, mitä pidimme alun alkaenkin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista.

Poissaolojen kompensoimiseksi opiskelijat tapasivat koulukuraattoria henkilökohtaisesti. Jos esimerkiksi asteikko oli jäänyt tarkistamatta, he tarkastelivat tilannetta erikseen sovittuna aikana. Tämä olikin ehdottoman tärkeää; tiivis kurssi sisälsi paljon
asiaa, jonka omaksuminen itsenäisesti ei välttämättä olisi ollut mahdollista. Samalla
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pyrittiin varmistamaan, ettei kukaan putoa ulkopuolelle, vaikka ei olisi tapaamiseen
päässytkään. Kurssi oli luonteeltaan prosessimainen, joten senkin vuoksi oli hyvä päätös antaa yksilöohjausta tarpeen mukaan. Tämä tietysti vaatii resursseja myös koulukuraattorilta, että hän pystyisi järjestämään yksilöohjausta suhteellisen lyhyellä varoitusajalla.

Ratkaisukeskeisen prosessin kannalta on tärkeää, että opiskelijalla on mahdollisuus
tulla tapaamisiin ja saada mahdollisimman kattavasti keinoja hyvinvointinsa tukemiseen. Säännölliset tapaamiset tukevat sitoutumista, vahvistavat ryhmähenkeä ja pitävät yllä motivaatiota. Kurssitapaamiset eivät valitettavasti olleet aivan säännöllisiä.
Ensimmäisen tapaamisen jälkeen oli peräti kahden viikon tauko, ja toisaalta kahden
viimeisen kokoontumisen välillä oli vain kolme päivää.

Kurssin suunnittelu aloitettiin lähes puoli vuotta ennen sen toteutusta. Monet suunnittelemamme yksityiskohdat muuttuivat kurssin aikana. Tämä on mielestäni luonnollista – jouston varaa täytyy olla, sillä kurssi muokkautuu loppujen lopuksi osallistujien
ja kulloisenkin tilanteen mukaan. Etukäteen mietitty tapaamisen aikataulu oli joiltain
osin vaikea suunnitella, sillä aina emme työparini kanssa pystyneet arvioimaan, paljonko johonkin tiettyyn harjoitukseen menisi aikaa.

Kurssilla käyttämämme harjoitukset olivat tarkasti valikoituja, sillä halusimme tapaamisiin mahdollisimman johdonmukaisen ja monipuolisen sisällön. Tästä huolimatta
jouduimme itse kurssitilanteessa toteamaan, että joitakin harjoituksia olisi edelleen
voinut vaihtaa tai muokata. Esimerkiksi neljännellä kerralla tehty tulevaisuustaulu
johdatti opiskelijat flow-tilaan, jossa rento, heidän itse valitsemansa musiikki toimi
hyvänä tunnelman luojana. Tehtävän jälkeen ohjaamani Monta palloa ilmassa -harjoitus katkaisi tämän tunnelman ehkä liian tylysti. Miksi palauttaa huolia ja velvollisuuksia mieleen, kun nuoret olivat juuri saaneet kokea vapautumisen tunnetta ja onnistuneet luomaan positiivisia tulevaisuuden näkymiä? Alkuperäinen tarkoitukseni oli
hyvä: negatiivista mielikuvaa muokattaisiin positiivisemmaksi. Harjoituksessa sinänsä
ei ole mitään vikaa, mutta se ei sopinut toteutettavaksi tulevaisuustaulun jälkeen.
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Työskentelimme ammattitaitoisen parini kanssa paneutuneesti lukiolaisten hyväksi.
Fokus oli niin täydellisesti opiskelijoiden huomioimisessa, että omaa tilannetta ja oloa
ei pystynyt aina ennakoimaan. Jouduin esimerkiksi kiirehtimään ensimmäiseen tapaamiseen suoraan yläkoulun oppitunnilta, ja siirtymä kurssille oli minulle siksi haastava. Tätä en ollut aivan kunnolla ottanut huomioon. Oma oloni oli hieman jännittynyt,
mikä johti siihen, että tapaamisen alussa minun oli ensin vaikea orientoitua täysin toisenlaiseen ryhmään ja tilanteeseen. Työparini oli kuitenkin ottamassa opiskelijoita
vastaan hyvissä ajoin, ja nopeasti saimme kurssin käynnistettyä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa yksilön prosessin seuraaminen on tärkeää. Toteutuneella kurssilla opiskelijoiden ei kuitenkaan tarvinnut tuoda kokemuksiaan yhteisesti
jaettavaksi, mikä teki Sari Ojuvan mukaan yksilöprosessien seuraamisesta haastavaa.
Vaikka ryhmästä saa toisaalta vertaistukea, on mahdollista, että nuori piilottaa oman
prosessinsa ryhmän taakse. Kurssin vaikuttavuutta ei voida myöskään täysin validisti
todentaa, vaikka käytössä olikin asteikko, johon opiskelija merkitsi kulloisenkin tilanteensa. Oman tilanteen edistymisen seuranta ja muutokseen motivoituminen jäi pääosin opiskelijan itsensä vastuulle. Toisaalta turvallisen ilmapiirin luominen ja osallisuuden tunne todennäköisesti rohkaisi ja motivoi myös yksilöllistä kehittymistä.
(Ojuva 2018, 8.)

Tulevaisuudessa Someron lukion hyvinvointikurssi koostuu hyvin todennäköisesti
edelleen kahdesta osiosta: opiskelutekniikoiden harjoittelusta sekä psyykkistä hyvinvointia tukevista tapaamisista. Kurssi voidaan jatkossakin suunnitella ja toteuttaa hyödyntämällä nimenomaan ratkaisukeskeisyyttä ja kehotietoisuutta, mutta toki on olemassa muitakin mahdollisia lähestymistapoja. Toisaalta juuri ratkaisukeskeinen terapiaprosessi on niin monitahoinen ja laaja, että sen ympärille voisi helposti luoda laajemmankin kurssikokonaisuuden. On kuitenkin huomioitava, että ratkaisukeskeisen
terapiaprosessin hallinta vaatii ohjaajalta kokemusta ja ammattitaitoa. Kehotietoisten
menetelmien käyttö oli tällä kurssilla hyvä lisä, mutta kuka tahansa ei voi myöskään
tämäntyyppisiä harjoituksia ohjata. Ohjaajalta edellytetään tietoa, omaa kiinnostusta,
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erityistä läsnäolon taitoa ja riittävän kehittynyttä, omakohtaista kehotietoisuuskokemusta. Tulevina lukuvuosina hyvinvointikurssi muovautuu varmasti ohjaajien ja heidän osaamisensa sekä kiinnostuksenkohteidensa mukaan. Olivatpa menetelmät tulevina vuosina mitä tahansa, Someron lukion kannattaa ehdottomasti panostaa hyvinvointikurssin toteuttamiseen jatkossakin.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Keskimäärin joka viidennellä suomalaisnuorella on mielenterveyteen liittyvää oireilua,
mikä tarkoittaa periaatteessa useaa oppilasta jokaisessa opetusryhmässä. Vaikka kuohunta kuuluu nuoruusikään, ahdistus, masennus ja muu mielenterveysoireilu ovat
merkkejä siitä, että suuntausta on saatava muuttumaan. Somerolaisnuoret eivät todennäköisesti voi sen huonommin kuin ikätoverinsa muualla Suomessa. Silti jokainen
ahdistunut tai uupunut nuori ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Se, että lukiolaisten on tutkittu olevan jopa stressaantuneempia kuin heidän työssä
käyvien vanhempiensa (OKM 2017a), on huolestuttava suuntaus. Yhteiskunnan tuottavuus- ja osaamisvaatimukset ajavat ahtaalle niin nuoret kuin työikäisetkin. Ei ole kenenkään edun mukaista, että jo kouluikäiset kärsivät uupumuksesta. Voidaanko tiukoista vaatimuksista siis joustaa? Mielestäni tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu.
Jotta Suomi pysyisi tulevaisuudessakin PISA-tulosten mallimaana, oppilailta saa ja pitää vaatia tiedollista ja taidollista kehittymistä ja osaamista. Sen sijaan pitäisi pyrkiä
kehittämään ja käyttämään yhä enemmän keinoja, joilla nuoren kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia voitaisiin tukea kouluympäristössä. Koulumaailmaan kohdistuvien taloudellisten kiristysten tekeminen on lyhytnäköistä. Mielenterveysoireilun ennaltaehkäisy ei ole kallista, jos siihen käytettyjä resursseja vertaa isoiksi kasvaneiden
ongelmien purkamisen ja hoidon aiheuttamiin kustannuksiin. Yhteisöllisyys, osallisuus, huolenpito ja välittäminen ovat avainasemassa. Aikuisten toimiva vuorovaikutus
nuorten kanssa on ensiarvoisen tärkeää.
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Ratkaisukeskeinen terapiamalli soveltuu kokemukseni mukaan erittäin hyvin lukiolaisten kanssa työskentelyyn. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja ongelmakeskeisyydestä hellittäminen auttoivat opiskelijoita irrottautumaan koulupäivän paineista. Kehotietoisuusharjoituksia pidin hyvänä lisänä, vaikka ne eivät alun alkaenkaan olleet
pääasia. Ihmisen mieli ja keho eivät toimi erillisinä, vaan ne muodostavat kokonaisuuden; esimerkiksi stressi- ja ahdistusoireilun sekä tunteiden kehollisuus osoittavat, että
mielen ja kehon toiminta ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Tämän vuoksi kehollisten
harjoitusten ja tunnetaitojen harjoittelun yhdistäminen ongelmanratkaisuun ja keskusteluun on hyödyllistä. Molempien aspektien huomioiminen on perusteltua. Tilaajan mielipide oli sama – pelkkä kognitiivinen työskentely voisi jäädä yksipuoliseksi.

Koulumaailmaan kehitetyt, mielenterveyttä tukevat toimintamallit, kurssit ja ohjelmat
eivät saisi olla aikaa vieviä tai liian monimutkaisia. Parasta olisi, jos niitä saisi sisällytettyä koulun normaaliin arkeen. Siksi pidänkin erinomaisena ajatuksena sitä, että hyvinvointikurssilla käyttämiämme harjoituksia suunnitellaan hyödynnettäviksi koulupäivien lomassa. Uusien, vastaavien kurssien järjestäminen on paikallaan, ja aikataulutuksen tulisi olla sellainen, että mahdollisimman moni pääsisi niille osallistumaan.
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LIITE 1: HYVINVOINTIKURSSIN SUUNNITELMA

HYVINVOINTIKURSSI LUKIOLAISILLE
Someron lukio
 Kurssi on suunnattu lähinnä abiturienteille.
 Osallistujia otetaan max 10, jotta tilat riittävät ja luottamuksen ilmapiiri on helpompi rakentaa.
 Kurssi alkaa viikolla 40 (2018) eli lokakuun alussa.
 Tapaamisia on viisi, ja joka kerralla on oma teemansa.
 Kurssin ohjaajat:
Sini Persson, äidinkielen, kirjallisuuden ja luovan ilmaisun
opettaja, yhteisöpedagogiopiskelija
Sari Ojuva, koulukuraattori, ratkaisukeskeisen terapian opiskelija
Kurssin alussa ohjaajat kertovat kurssin periaatteista ja toimintatavoista: luottamuksellisuus, hyväksytyksi tuleminen, itsen ja kavereiden kunnioitus jne. Jokainen tekee
omaa prosessiaan, mutta ryhmä voi auttaa peilaamisessa ja uusien näkökulmien huomaamisessa. Kännykät pois, rauhoitetaan tila itsen kuuntelulle ja somesta/koulutehtävistä ym. hellittämiselle. Esim. rentoutuminen ei aina onnistu tuosta vain – varsinkaan,
jos sitä ei ole harjoitellut. Mieli on kuin lihas, jota täytyy harjoittaa, että se oppii uusille
tavoille. Rutiinit luovat turvaa, mutta samalla opitut käyttäytymismallit voivat olla oman
hyvinvoinnin ja kehittymisen tiellä. Jos on tottunut vatvomaan/välttelemään/puhumaan
itselleen negatiivisesti ja keskittymään suorittamiseen, nyt opetellaan uusia ajatusmalleja. Kurssin tavoitteena on vahvistaa arjen mielenterveystaitoja – kaikkea ei saada
välttämättä ratkottua, mutta jokainen askel on eteenpäin. Ja ennen kaikkea jokainen
tekee tämän oman itsensä vuoksi, vahvistaakseen omaa hyvinvointiaan. Ratkaisukeskeinen ajattelumalli muodostaa kurssin rungon, ja päätehtävät liittyvät tiiviisti ratkaisukeskeiseen prosessiin. Tämän tueksi opiskelijat saavat ohjausta oman kehonsa kuuntelemiseen.

Kognitiivisten prosessien rinnalle tuodaan kykyä havainnoida tunteita kehossa, rauhoittaa stressaantunutta mieltä ja kehoa, purkaa psyykkisiä jännitteitä sekä lievittää
kehoon kertyneitä jännitystiloja niin ohjatun kuin luovan liikkeen avulla. Näin vapautuu
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tilaa myös syvemmille prosesseille. Kehotietoisuus on arjen taito, jonka avulla on mahdollista pitää huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Tavoitteiden asettaminen ja
niitä kohti pyrkiminen sekä yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen ja käyttöönotto onnistuvat helpommin, kun luodaan edellytyksiä keho–mieliyhteyden toiminnalle. Kysymys ei ole sinänsä isoista jutuista vaan pikemminkin yksinkertaisista keinoista, joita
harjoittelemalla voi opetella irrottautumaan ylikierroksilla käyvistä ajatuksista. Joka kokoontumiskerralla voidaan esim. harjoitella hyvää ryhtiä, venytellä, ravistella pois jännityksiä jne. Perusasioiden lisäksi ohjataan lempeitä ja hyväksyviä kehotietoisuusharjoituksia.

Kurssin kulku:

”Ongelman kartoitus”

1.


Aluksi tehdään 5 – 10 minuutin rentoutus, jonka tarkoituksena on rauhoittua,
laskeutua tilaan. Tätä kannattaa vähän avata mindfulness-hengessä: siirrytään
tekemisen ja suorittamisen tilasta olemisen tilaan. Samalla kyse on eräänlaisesta nollaamisesta – siirtymästä koulupäivän puurtamisesta kurssille, orientoitumisesta alkavaan prosessiin. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ei tehdä kylmiltään harjoitusta vaativia mindfulness-harjoituksia. Otetaan hyvä asento istuen, seisten tai makuulla, mikä vain opiskelijasta itsestään tuntuu luontevalta.
Suljetaan silmät. Laitetaan soimaan rauhallista instrumentaalimusiikkia ja pyydetään opiskelijoita keskittymään hengityksen liikkeisiin sekä huolista ja kiireestä irrottautumiseen.



Fiiliskierros korttien avulla. (Esim. Mielenterveys voimaksi -kortit.)



”Ongelman kartoitus”: Post-it –laput: mistä voin jälkeenpäin tietää, että kurssista on ollut apua?



Asteikko paperilla (loistava fiilis, ei ongelmaa – paska fiilis, ongelma on edelleen)
 Missä kohtaa olet nyt?
 Missä kohtaa toivoisit olevasi kurssin jälkeen? Mikä kohta riittäisi
sinulle?
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 Mitä tarvitsisit, että pääsisit tähän tavoitteeseen?


Tulevaisuuskirjeen/viestin kirjoittaminen (Y. Dolan)



Kotitehtävä: ota kuva hetkestä, jolloin tunsit, ettei sinulla ole tätä ongelmaa/jolloin tunsit olosi hyväksi: paikka, omakuva, maisema, esine, yksityiskohta, väri,
valo  lähetetään Driveen tai sähköpostiin.



Lopuksi ohjataan voima-asentoja, joita voi harjoitella viikon varrella, kun hankala olo yllättää. Voima-asennon perusajatus on, että ikävää tunnetta on vaikea ylläpitää, jos kehon asento on sen kanssa täysin ristiriidassa. Esimerkkejä
voima-asennoista:
 Voittaja: Asetu tukevaan haara-asentoon. Nosta käsivarret olkalinjaan,
kyynärpäät 90 asteen kulmaan, kämmenet avoimina eteenpäin. Vedä
hartioita napakasti taaksepäin, kuitenkin niin, että asento pysyy luontevana. Hengittele tässä asennossa. Pidä katse yläviistossa – ikään kuin
katsoisit luottavaisesti ja itsevarmasti tulevaisuuteen.
 Sumopainija: Asetu seisomaan tukevasti leveään haara-asentoon.
Aseta kyynärvarret polvia vasten ja anna kämmenten roikkua rennosti
polvien välissä. Tunne voima jaloissasi, yhteys lattiaan, joka kannattelee. Katso keskittyneesti maahan tai suoraan eteenpäin. Variaatio:
muuten sama asento, mutta paina jämäkästi kämmeniä polvien yläpuolelle, reiden alaosaan.

2.

Selviytymiskeinot


Fiiliskierros korteilla. Valitaan kaksi korttia, joista toinen kuvastaa sitä, millainen olo on nyt, ja toinen sitä, mikä tuo voimaa tähän hetkeen.



Toiminnallinen harjoitus aiheeseen virittäytymiseksi: Kävelymeditaatio. Kävellään tilassa rauhallisesti 5–10 min. Tätä ohjataan niin, että välillä pysähdellään, ravistellaan, suljetaan silmät, kuulostellaan kehoa ym. Kokeillaan erilaisia kävelyitä: Esim. kävele kuin jännittäisit jokaista askelta. Kävele sitten, kuin
olisit juuri onnistunut jossain täydellisesti. Mikä kehossa muuttuu?



Kotitehtävän purku. Kuvat ladataan koneelle ja niitä tarkastellaan yhdessä. Ei
kerrota, kenen kuva on kyseessä. Jokainen voi halutessaan kertoa, miltä itsestä tuntuu kuvaa katsellessa.
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Asteikko: Mitkä asiat saavat aikaan hyvän olon, ettei enää muista itseään vaivaavaa asiaa? Kerätään yhdessä tällaisia asioita. Asetutaan janalle. Miltä tuntuu, kun esim. kuuntelet lempikappalettasi? Entä rentouttavan saunan jälkeen? Missä kohtaa kehoa tuntemukset tuntuvat? Otetaan askel eteenpäin:
Miten pääset siihen, että olo olisi vielä parempi? Mistä hyvä olo koostuu?
(Hyvän päivän tekijät: Tehdään yhteisesti luetteloa, mitkä asiat vaikuttavat
siihen, että tuntee hyvää oloa?)



Mielenterveyden käsi  Heijastetaan kuva kaikille ja käydään se läpi yhdessä.
Jaetaan paperit, piirretään/väritetään oma mielenterveyden käsi, johon nimetään hyvinvointia tukevia asioita omasta arjesta.



Kotitehtävä: Voimabiisi. Etsi musiikkikappale, joka tuo sinulle voimaa.



Värimeditaatio:
https://anneulmanen.wordpress.com/menetelmia-2/varimatka-vuorelle/

3. ”Tunteet, (arvot)”


Fiiliskierros korteilla: Mielenterveys voimaksi -värikortit.



Toiminnallinen harjoitus aiheeseen virittäytymiseksi: perustunteet kehossa.
Missä kohtaa tunnet ilon / surun / vihan / pelon? Entä voitonriemun, toivon, innostuksen jne.?



Kotitehtävän purku  Miksi valitsit tämän biisin? Sanallinen jakaminen, esim.
tilanne, jossa kyseinen kappale on tuonut hyvää oloa.



Positiivinen uudelleen määrittely



Asteikon tarkistus: missä mennään? Mitä tarvitaan, jotta pysyisi samassa/pääsisi yhden askeleen eteenpäin?



Loppuharjoitus: Voima-asennot kertauksena. Hengitykseen keskittyminen, kehon ravistelu.

4. ”Tulevaisuuden muistelu”


Fiiliskierros toiminnallisena harjoituksena. Liike ja ääni. Harjoituksen taustalla
on amerikkalaisen tanssiterapeutti Karen Roeperin kehittämän Essential Motionin ajatusmaailma, jonka tarkoituksena on sallia kehon autenttiset impulssit.
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Kulttuurissamme on totuttu pidättelemään ja kaventamaan ilmaisua sen pelossa, että kanssaihmiset pitäisivät sitä epäsopivana ja omituisena. Pitää olla
hillitty ja asiallinen. Nyt annetaan luonnollisen liikkeen tapahtua. Asetutaan piiriin, suljetaan hetkeksi silmät, keskitytään hengitykseen. Avataan silmät. Tehdään kuulumis-/fiiliskierros ensin jonkin pienen liikkeen avulla. Yksi tekee,
muut toistavat (= peilaavat). Tarkoitus on tehdä tämä keholähtöisesti: ei mietitä etukäteen, ei tulkita tai analysoida. Annetaan vain kehon ilmaista lyhyesti,
miltä tuntuu. Liike voi olla ihan pieni, vaikka vain käsien ravistelua. Toinen
kierros: tehdään liike, johon yhdistetään ääni.


Minäkuva korteilla (Minä ongelmani syövereissä, minä rentona, ihanneminä)



Tulevaisuuden muistelu unelmakartan avulla (3–5 vuotta eteenpäin). Saa piirtää, kirjoittaa, maalata, liimata kuvia lehdistä jne. Laitetaan taustalle soimaan
opiskelijoiden voimabiisilista ja rentoa, innostavaa musiikkia.



Lopuksi tehdään muutaman minuutin hengitysharjoitus/rentoutus/meditaatio:
Stressinhallintakorteista harjoitus Monta palloa ilmassa. Ajatukset kuvitellaan
palloiksi pään yläpuolelle. Sitten kuvitellaan ne ilmapalloiksi, joiden keveys
symboloi hellittämistä ja vapautumista.

5. ”Pieni askel parempaan elämään”


Fiiliskierros korteilla



Toiminnallinen harjoitus aiheeseen virittäytymiseksi: hieronta. Nyt, kun ryhmä
on tullut tutuksi, otetaan käyttöön rauhoittava, rentouttava kosketus. Laitetaan
soimaan rauhallista musiikkia. Hierotaan pareittain toisen hartioita, 5 min ja
vaihto. Annetaan hengityksen virrata ja mielen rauhoittua koulupäivän jälkeen.
Jos tuntuu liian intiimiltä hieroa kaverin hartioita tai antaa toisen hieroa, voi itse
hieroa esim. päänahkaa/omia hartioita/käsiä/jalkateriä. Kosketus parhaimmillaan rauhoittaa, elvyttää verenkiertoa jne.



Top ten: määritellään itselle kymmenen tavoitetta ja tarkastellaan niiden yhteyttä toisiinsa.



Pienen konkreettisen askeleen määrittely tavoitteen saavuttamiseksi



Asteikon tarkastelu: missä olen nyt?
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Loppurentoutus: mielikuvaharjoitus, jossa visualisoidaan omia voimia. Tarkoitus on jättää päällimmäiseksi kunnon tsemppihenki!
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LIITE 2: HYVINVOINTIKURSSIN PALAUTEKYSELY OPISKELIJOILLE

Marraskuu 2018

Kiitos, kun osallistuit hyvinvointikurssille! Toivomme, että kurssi
vastasi odotuksiasi ja sait hyödyllisiä keinoja hyvinvointisi tueksi.
Vastaathan vielä tässä dokumentissa oleviin kysymyksiin. Niiden
avulla kehitämme kurssia tulevia lukuvuosia varten.
1. Mitä odotuksia sinulla oli hyvinvointikurssin suhteen?

2.

Miten hyödyllisiksi koit kurssilla tehdyt harjoitukset asteikolla 1 - 10?

3.

Mikä hyvinvointikurssilla oli parasta?

4.

Mitä olisit toivonut lisää? Kehittämisehdotuksia?

5.

Arvioi oloasi asteikolla 1 - 10

a.

Ennen kurssia?

b. Kurssin päätyttyä?

6. Muita terveisiä kurssin ohjaajille:

