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teema

Ihminen on tutkitusti onnellisimmillaan, kun hän rakastelee, urheilee 
tai keskustelee muiden kanssa. Salaisuus on siinä, että silloin hänen 
ajatuksensa eivät harhaile. Miten muuten mielenrauhan voi saavuttaa?
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jättää viimeiseksi. Sitä paitsi kun teet ja ajattelet toisin, myös 
tunteesi muuttuvat.

Keskity kuin rakastellessa
Harvardin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan ihmi-
nen on onnellisimmillaan rakastellessaan, urheillessaan tai 
keskustellessaan muiden kanssa. Onnettomimmillaan hän 
on levätessään, tehdessään töitä tai nyhjöttäessään kotitieto- 
koneensa ääressä.

Onnellisia puuhia yhdistää se, että niihin on paneudutta-
va. Kun rakastelet, mielesi ei harhaile, ja se synnyttää onnen-
tunteen. 

Valitettavasti samainen tutkimus paljastaa myös, että lä-
hes puolet ajastaan ihminen ajattelee jotain muuta kuin si-
tä, mitä hän on tekemässä. Ja kuten sanottu, vaelteleva mie-
li taas on onneton. 

Kannattaa siis aloittaa pikaiset tietoisuustreenit. Mindful-
ness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on sanahirviö, joka tar-
koittaa mielen kykyä havaita sitä, mitä itsessä ja ympärillä 
juuri nyt tapahtuu. Lähtökohta tuntuu lievästi nyrjähtäneel-
tä – pitääkö havaitsemistakin tosiaan harjoitella?

On siitä tutkimusten mukaan ainakin hyötyä.
– Tietoisuustaitojen vahvistaminen lievittää stressiä ja vä-

e kuulostaa pumpulilta ja ala-asteen aamu-
hartauksilta. Mutta kyse on elämäsi kovim-
masta jutusta. 

Mielenrauha on sitä, että tykkäät olla 
juuri siinä missä nyt olet. Bussissa tai soh-

valla lukemassa tätä lehteä, matkalla kotiin tai kaverille. Se on 
sitä, ettet haikaile bussista sohvalle etkä sohvalta bussiin. Et-
tet mieti kaverin luona, että voi kun pitäisi olla jo kotona, tai 
kotona, että voi kun pitäisi nähdä kavereitakin.

Et haluaisi olla missään muualla. Ja se on huima saavutus. 
Elät nykyhetkessä, et vatvo menneitä tai murehdi tulevia. 

– Mielenrauha tarkoittaa si-
tä, ettet anna kielteisten ajatus-
ten hallita itseäsi vaan tunnet 
eläväsi omien arvojesi mukaista 
elämää. Mielenrauha ei ole tun-
ne, vaan kyky, jota voi harjoitella, 
psykologi Arto Pietikäinen Tam-
pereen Terveystalosta sanoo.

Kun olet sovussa mielesi kanssa, otat tyynesti vastaan 
myrskytkin. Mielenrauhan metsästäminen kannattaa aloit-
taa teoista, sillä niitä on helpompi hallita kuin ajatuksia. Vai-
kein on muuttaa tunteita, joten niiden pöyhiminen kannattaa 

Et haluaisi olla missään muualla. 
Ja se on huima saavutus.

››

Mielenrauha 
ei ole tunne, 
vaan kyky, jota 
voi harjoitella.
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hentää murehtimisajatuksia. Myös kipupotilaat ja ahdistu-
neet voivat saada siitä apua, Arto Pietikäinen sanoo.

Kun viimeksi kävit ruokakaupassa, mitä päässäsi pyöri? 
Kinastelit ehkä mielessäsi työkaverisi kanssa. Pakastealtaan 
kohdalla muikistelit, koska juuri silloin keksit vastakommen-
tin. Raahasit työkaveriasi mielessäsi kassalle asti ja poimit 
kärryihisi mitä sattuu. Et tuntenut pakasteherneiden kyl-
myyttä. Et huomannut eksynyttä pikkupoikaa etkä haista-
nut vastapaistettua korvapuustia.

Ota tila murehtimisesta
Oikeastaan kaupassa kävivät vain jalkasi. Ajatuksesi ja aistisi 
jäivät jumiin työpaikallesi.  

– Ihminen kulkee usein kuin automaatiossa. Mindfulness 
tähtää siihen, että tiedostamme miltä meistä juuri nyt tuntuu: 
pelottaako, palelenko, hakkaako sydämeni. Saatan esimerkik-
si huomata, että jännitän ennen luennon pitämistä. Aistin pe-
lon kehossani ja huomaan että päähäni putkahtaa ajatus, et-
tä joku voi pitää puheitani tyhminä. Tiedostan ja hyväksyn 
nuo tunteet. En tule niille immuuniksi, mutta osaan suhtau-
tua niihin lempeämmin, kehopsykoterapeutti Leena Penna-
nen sanoo.

Kun mielen huomio kytkeytyy hetkeen, tilaa murehtimi-
selle jää vähemmän. 

Harjoitella voit heti huomisaamusta. Pureskele aamiaisesi 
hyvin, aisti miltä sämpylä tuntuu suussa, onko se makea vai 

suolainen. Sinun ei tarvitse syödä omituisen hitaasti, riittää 
kun huomaat mitä teet. 

Kun lähdet iltalenkille ja mielessäsi jatkat kinaa työkaverin 
kanssa, voit valita toisin. Kiinnitä huomiosi mieluummin pui-
hin ja askeltesi ropseeseen.

Kalenteri paljastaa arvosi
Arvot kuulostavat hutulta, mut-
ta ovat kaikkea muuta. Ilman nii-
den tunnistamista ja toteuttamista 
mielenrauhaa on vaikea saavuttaa. 

Arvosi näet avaamalla kalenterisi. Silmäile erityisesti työ-
päivän jälkeisiä tunteja. Mitä siellä lukee? Mihin iltasi käytät?

Vietät neljä iltaa työkokouksissa – plim, löytyi arvo! Niitä 
ovat ahkeruus, menestyminen, työlle omistautuminen. Sei-
sotko valintojesi takana? Vievätkö ne aikaa jonkin toisen, ken-
ties vielä tärkeämmän arvosi toteuttamiselta? 

– Et ehkä ole vain pysähtynyt miettimään, mihin vapaa-ai-
kasi haluat käyttää. Esimerkiksi terveys tai perhe muuttuvat 
arvoiksi vasta sitten, kun niiden hyväksi tekee konkreettisia 
tekoja. Arvo on aina teko, Arto Pietikäinen sanoo.

Sinä määräät, ajatukset eivät
Kuvittele että kun huomenaamulla heräät, sinulta puuttuu 
vasen käsi. 

Alat kaivata kättäsi kiihkeästi. Päähäsi mahtuu vain yksi 

lisää  
mielenrauhaa

 LIIKU POIS
LEVOTTOMUUS 
Joogaa, juokse, zumbaa, sauvakävele, 

palloile. Miten ikinä liikutkin, kehosi kehrää mieli-
hyvähormoneista. Liikunta on täsmälääke stres-
siin ja masennukseen. Se lisää serotoniinin ja 
noradrenaalinin määrää eli samoja välittäjäaineita 
kuin mielialalääkkeetkin, ja jo pari jumppatuntia 
viikossa lievittää tehokkaasti masennusta.

Jos haluat puhdistaa pääsi, lähde lenkille. Kireä 
keho synnyttää kireitä ajatuksia. Kun lihasjänni-
tykset lenkin jälkeen laukeavat, aivot tulkitsevat, 
että hätätilanne on ohi ja voi taas mukavasti löy-
säillä. Kun liikut tutussa porukassa, mieli keventyy 
jo treeniä odottaessa.

Suurin uhka 
mielenrauhalle on 
tyytymättömyys.

! KOKEILE KOTONA! ”Olen kahden alle 
kaksivuotiaan pojan äiti. Vaikka arki on 
touhukasta, pidän huolta siitä, että pääsen 
tanssillisen voimistelun treeneihin kerran 
viikossa. Ennen harjoituksia saatan olla tosi 
väsynyt, mutta niiden jälkeen olen aina 
hyväntuulinen. Olen harrastanut lajia 
viisivuotiaasta asti ja kuulun ryhmään, joka 
koostuu entisistä kilpavoimistelukavereistani.”  
SUSANNA VUORISTO(LINNERMO, VIHTI
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Kannattaako hidastaa?
! Myös stressitön elämä voi olla vaarallinen tavoite. Jos vain 
hidastat, luovut ja lillut, saatat hylätä itsellesi tärkeän haaveen, 
jonka puolesta ponnisteleminen toisi elämääsi iloa ja merkitys-
tä. Ainoaksi tavoitteeksesi tulee stressin välttely, etkä edes 
muista, että sinulla oli aikoinaan kiinnostavampiakin unelmia.

Kun lakkaat toteuttamasta haaveitasi, luovut myös arvoistasi. 
Säästyt suorituspaineilta, mutta samalla menetät jotain arvok-
kaampaa: mielenrauhasi. Elämässäsi ei ole varsinaisesti vikaa, se 
ei vain tunnu omalta. Siitä puuttuu myös myönteinen stressi, jota 
voit tuntea, kun näet vaivaa itsellesi arvokkaan asian vuoksi.

– Minulla on paljon työuupumuspotilaita, joita ei stressaa työn 
määrä vaan se, ettei työ palkitse. Jos ihminen haluaa toipua, hä-
nen on kirkastettava arvonsa ja mietittävä, mihin elämänsä oi-
keasti haluaa käyttää, Arto Pietikäinen sanoo.

Mielenrauhan juju on siinä, että hyväksyt asiat, joita et voi 
muuttaa – kuten sairautesi tai räntäsateen. Mutta vielä tärkeäm-
pää on, ettet alistu kehnoon elämäntilanteeseen. Etkä työpaik-
kaan, jossa on tulehtunut ilmapiiri.   

Jos haluat varmistaa, että olet matkalla arvojesi mukaiseen 
suuntaan, tee harjoitus. Kuvittele, että puolisosi pitää sinulle 
puheen 30-vuotishääpäivänänne. Kuinka toivoisit että hän jatkai-
si lausetta ”Elämänkumppanina suloisinta sinussa on ollut...”? 
Leiki myös, että lapsesi kiittää sinua 80-vuotispäivänäsi: ”Äitinä 
olet ollut minulle...” 

ajatus: jos vain saisin vasemman käteni takaisin, kaikki oli-
si hyvin. Pystyisin mihin tahansa. En valittaisi enää koskaan. 

Vasemmasta kädestäsi tulisi onnesi ehto. Vaikka juuri nyt, 
kuten eilen ja sitä edeltävinä päivinä, se todennäköisesti roik-
kuu sinussa tymäkästi kiinni. Tunnistat nytkin toki sen tar-
peellisuuden, mutta sen olemassaolo ei silti riitä antamaan si-
nulle mielenrauhaa. Olethan ihminen, ja ihmisellä on tapana 
kehittää tyytyväisyydelleen aina uusia esteitä.  

Suurin uhka mielenrauhalle onkin tyytymättömyys. 
– Entä jos sinulla onkin tässä ja nyt kaikki mitä mielen-

rauhaasi tarvitset? Elämme helposti harhassa, että onni pii-
lee jossain muualla. Vaikka rinnallamme olisi upea ihminen, 
mietimme, olisiko jossain vielä parempi. On kovin tyypillis-
tä, ettei ihminen näe asioiden arvoa, ennen kuin menettää ne, 
Arto Pietikäinen sanoo.

Myös ajatukset murentavat mielenrauhaasi. Jos uskot et-
tä kielteiset ajatuksesi ovat tosia, niillä on sinuun ylivalta. Pa-
himmillaan ohjailet elämääsi sen mukaan, mitä ajatuksesi si-
nulle sanelevat.

Mieltäsi saattaa painaa esimerkiksi sitkeä pelko, että olet 
tylsää seuraa. Kun seuraavan kerran tunnistat ajatuksesi, lii-
tä sen eteen lause ”Minulla on ajatus”. 

Kas näin: ”Minulla on ajatus, että olen tylsää seuraa”. Mie-
ti, onko ajatuksestasi sinulle mitään hyötyä. ”Olen tylsää seu-
raa” ei ole fakta vaan oma arviosi itsestäsi. Voit kirjoittaa sen 
paperille ja polttaa takassa.

 SOI SYDÄMEN 
RYTMIIN
Jos rentouttavan musiikin purkaa 

osasiin, resepti näyttää tältä: rytmin on liipattava 
sydämen sykettä eli noin 60 lyöntiä minuutissa. 
Rytmi ei saa kiihtyä, sillä se herättää kuulijassa 
tunteen hallinnan menetyksestä. Nopeutuva rytmi 
onkin jännityselokuvien suosituin tehokeino.

Jos kaipaat lisää rohkeutta ja voimaa, kuuntele 
iloista, duurissa soivaa kappaletta. Jos tarvitset 
tukea surutyöhösi, mollivoittoinen musiikki tepsii 
paremmin. 

Sanat saattavat häiritä rentoutumista. Kun halu-
at vain kylpeä mielenrauhassa, valitse siis musiik-
kia, jossa ei lauleta. Myös dynaamisuus kiihdyttää 
tunteita, joten suosi kappaleita, jotka humisevat 
tasaisen unettavasti alusta loppuun. Superrentout-
tavassa musiikissa piilee toki se vaara, että sen 
delfiinihyminä alkaa nyppiä. Useimpia reseptin-
mukainen musiikki tutkitusti kuitenkin rentouttaa.

Musiikki hoivaa, vaikket olisi musikaalinen. 
Sävelet vaikuttavat aivojesi limbiseen järjestel-
mään ja säätelevät tunteitasi. Tietyntaajuiset ää-
net läpäisevät solukalvojasi ja saavat mielihyvä-
hormonisi hyrräämään. Musiikki vaikuttaa hengi-
tysrytmiisi, kehosi lämpötilaan ja aineenvaihdun-
taasi. Laulaminenkin on lääkettä: äänen värähtely 
kehossa rentouttaa ja synnyttää mielihyvää. 

Musiikkiterapiassa tunteisiin sukelletaan musii-
kin kuuntelun ja soittamisen avulla. Apua hoidos-
ta saavat muun muassa masentuneet ja syömis-
häiriöpotilaat.

– Musiikki jatkaa siitä mihin sanat loppuvat. Se 
herättää meissä tunteita ja mielikuvia, joihin em-
me saa muuten otetta, musiikki- ja psykoterapeut-
ti Kaija Oivamäki-Tähtinen sanoo.

Lopuksi tärkein sääntö: kuuntele musiikkia, 
josta tykkäät. Vaikka sitten heviä tai humppaa. 

– Kaikki musiikki, joka on kuulijalleen merkityk-
sellistä, hoitaa mieltä, Oivamäki-Tähtinen sanoo.

! KOKEILE KOTONA! ”Sunnuntaisin 
kuuntelen klassista, perjantaisin soulia. Lau-
antaisin tarvitsen rockia siivousmusiikiksi. 
Levy-yhtiömme tekee musiikkia, joka ei herä-
tä tunteita ja jota kukaan ei halua kuunnella. 
Kyse on rentoutusmusiikista, joka ei vedä 
huomiota itseensä vaan luo tilan, jossa ulkoi-
nen häly katoaa ja ihminen voi keskittyä 
johonkin. Rytmi mukailee sydämen lepo- 
sykettä, jolloin mieli ja pulssi rauhoittuvat.” 
KITARISTI(TUOTTAJA JACOB GUREVITCSH, 
KÖÖPENHAMINA ››
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 TÄRISE 
KUIN BAMBI
Tärinäterapia (Trauma 

Releasing Exercise) kuulostaa niin 
omituiselta, että sitä on kokeiltava. 

Ensin venyttelen 10 minuuttia. 
Sitten taivutan selkää taaksepäin ja 
hups, alan täristä heti. Nojaan sei-
nään kyykkyasennossa ja tutisen 
hitusen lisää. Lopulta makaan seläl-
läni lattialla, painan jalkapohjat yh-
teen ja nostan lantion. Sitten vapi-
sen 20 minuuttia. En eläimellisen 
holtittomasti kuten pelkäsin, vaan 
pienesti ja kutkuttavasti. Pystyn 
pysäyttämään tärinän heti kun halu-
an ja jatkamaan sitä. Samalla rupat-
telen säästä ohjaajani Jyrki Rytilän 
kanssa. Jälkeenpäin olo on rento, 
hämmentynytkin. Mitä ihmettä juuri 
tein?

Tärinäterapian ideana on, että 
keho ravistelee stressin ja jännityk-
sen pois omilla palautumismekanis-
meillaan. Kun ihminen tärisee, hän 
käyttäytyy fiksusti kuin kauris, jota 

 LÖYDÄ ARJEN 
KEITAASI
Se voi olla mitä tahansa: kok-

kausta, virkkausta, autojen tuunaamista tai 
suosikkitelevisiosarjasi uusin tuotantokausi. 
Arki on täynnä mielihyvän tankkauspisteitä.

Vaikka mielenrauha ei ole onnellisuuden 
vastine, kurkataan silti Duodecimin ja Yleis-
radion onnellisuustutkimukseen. Sen mu-
kaan onnellisimmat suomalaiset hääräävät 
yhdistyksissä, laulavat kuoroissa ja mietis-
kelevät hiljaisuudessa. Siis rutkasti yhteisöl-
lisyyttä ja ripaus rauhaa, niin onni löytyy. 
Mietiskelyn voi hoitaa vaikkapa metsikössä. 
Brittitutkimuksen mukaan jo viiden minuu-
tin puuhastelu luonnossa nostaa mielialaa 
ja itsetuntoa.

leijona on jahdannut. Hengenvaaras-
ta selvittyään kauris vapisee hillittö-
mästi. Sitten se jatkaa ruohon rous-
kuttamista.

Ihminen on hölmömpi. Teemme 
kaikkemme, jottei esiintymisjänni-
tyksemme näkyisi ulospäin ja varas-
toimme stressin mieluummin jomot-
tavaan niskaamme ja yöuniimme. 
Toisaalta keho on viisas ja poistaa 
meistä ylimääräistä jännitystä auto-
maattisesti, halusimme tai emme. Se 
näkyy käsiemme vapinana ja vatsan-
pistelynä, joita olemme tottuneet 
pitämään heikkouden merkkeinä.

Alun perin tärinäterapian kehitti 
amerikkalainen psykoterapeutti 
David Berceli. Hän työskenteli vuo-
sia maailman kriisialueilla ja huoma-
si, että hätätilanteessa lapset vapise-
vat, mutta aikuiset kouristavat ref-
leksinomaisesti kehonsa. Menetel-
mää käytetäänkin myös vakavien 
traumojen hoitoon. Joissakuissa 

tärinä voi herättää vahvaa iloa, su-
rua tai unohtuneita muistoja.

Tärisemistä voi testata itsekseen 
kotona, mutta varmimmin se onnis-
tuu ohjaajan kanssa.

! KOKEILE KOTONA! ”Olen 
harrastanut itämaisia kamppai-
lulajeja vuosia, mutta tärisemi-
nen vaikutti minuun vahvem-
min kuin mikään niistä. Vapina 
ei pelkästään rentouta, vaan se 
tuo elämäniloa. Tärinän avulla 
mieleeni palautui jopa lapsuus-
muisto, jonka olin täydellisesti 
unohtanut mutta jonka käsittely 
poisti mielestäni taakan. Nyky-
ään tärisen joka päivä turhat 
huolet pois. Samalla lueskelen 
vaikka lehtiä.” 
TRX(TERAPEUTTI JYRKI RYTILÄ, 
HELSINKI

! KOKEILE KOTONA! ”Kun mieleni on 
levoton, nautin iltakävelystä ilman katuvaloja, 
kuun ja tähtien valossa. Rentoudun myös 
saunassa, varsinkin jos voin nostaa jalat 
ihanasti seinälle. Jos vaimo hieroo jalkavoiteel-
la jalkapohjia, aina parempi. Joskus mieleni 
tyyntyy vain siitä, kun mietin kiireiden keskellä 
jotain mukavaa ihmistä.”  
PARITERAPEUTTI KEIJO MARKOVA, HELSINKI

”Minä turvaudun lohturunoon ja lohtumusiikkiin. 
Lohturunoni on Claes Anderssonin: ’Minä irrotan 
otteeni ja annan sen tapahtua. Minä kaadun 
mutten kaadu. Minä olen sylissä, se on päivänsel-
vää, minusta pidetään huolta. Joku nostaa minut.’ 
Lohtumusiikkini on Beethovenin Kolmoiskonsertto 
viululle ja sellolle. Tutustuin teokseen jo lapsena, 
ja siitä lähtien se on kulkenut mukanani. Runot, 
musiikki ja metsä ovat ikuisia, niiden kautta sielu 
lepää. Ne auttavat minua jaksamaan myös Par-
kinsonin-tautiani.” MERVI RÄIHÄ, TAMPERE

”Jos olen allapäin, lähden kirjakauppaan 
selailemaan kirjoja tai kävelylle kaunii-
seen maisemaan.” PSYKOLOGI ILONA 
RAUHALA, HELSINKI

”Kun olen vailla mielenrauhaa, kutsun 
perheen kokoon ja alamme valmistaa 
yhdessä ruokaa, siivota huushollia tai 
viedä turhia kamoja kierrätykseen. Miele-
ni tyyntyy myös siitä, että vain ulkoilem-
me, kotoilemme tai pelaamme lasten 
suosikkilautapelejä.” 
MARTTALIITON TOIMINNANJOHTAJA 
MARIANNE HEIKKILÄ, HELSINKI
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 PIIRRÄ MIELI 
PUHTAAKSI
Ei haittaa, vaikket osaisi piirtää. Ei ole väliä, mitä piirrät 

tai miten hienoja piirrät. Kunhan yrität!
Kuvataideterapia on hoitomuoto, jossa taiteilet tunteesi paperil-

le. Taustalla on ajatus, että jokaisella meistä on piilevä kyky jäsen-
tää ajatuksemme kuviksi.

Terapeutti kannustaa, mutta aiheen valitset itse. Kuvien kautta 
voit päästä käsiksi tunteisiisi tai muistoihin, joista on vaikea puhua. 
Tutustut itseesi jo siinä vaiheessa, kun valitset materiaaleja. 

– On potilaita, jotka eivät rohkene ottaa käyttöönsä hienoja maa-
leja, koska pelkäävät pilaavansa ne. Toiset taas haluavat kokeilla 
kaikkea ja käyttävät värejäkin rohkeammin. Näitäkin asioita poh-
dimme terapiassa, kuvataideterapeutti Leena Aula HYKSistä sanoo. 

Kuvataideterapia auttaa muun muassa masentuneita, mutta sen 
keinoin karkottuvat myös arkimurheet. Taiteen tekeminen muistut-
taa aikuista siitä, miltä leikkiminen lapsena tuntui. Miten ihanaa 
olikaan, kun vain väritti sydämensä kyllyydestä, tuhlasi paperia 
eikä miettinyt sekuntiakaan, oliko lopputulos tuhru vai taideteos. 

Ala siis piirtää. Katso mitä paperille ilmestyy, ja kunnioita kuviasi. 
Taiteilu vapauttaa sinut huolista ainakin hetkeksi, sillä kun keskityt 
kätesi liikkeisiin, et pysty miettimään muuta.

– Kuvataideterapia on ilmaisemista, ei suorittamista. Siksi hoito 
sopii hyvin suorittajille. Mitään hienoa ei tarvitse saada aikaiseksi. 
Pieni, mitättömältäkin näyttävä yksityiskohta piirroksessa voi jos-
kus avata isoja solmuja. "

! KOKEILE KOTONA! ”Kun opiskelin viime vuonna taide-
terapeutiksi Australiassa, pääsin eroon turhasta itsekritiikistä. 
Opintoihimme kuului esimerkiksi harjoitus, jossa jokaiselle 
annettiin kaksi sattumanvaraista sanaa, vaikkapa ’laulava 
kaali’, ja niistä piti piirtää ja kirjoittaa tarina puolessa tunnis-
sa. Aluksi en kehdannut näyttää lopputulosta muille, koska se 
tuntui vain sotkulta, mutta kuukausien treenaamisen jälkeen 
en nolostellut enää yhtään. Nautin vain, ihan kuin pienenä. 
Rentoutan itseni yhä joka päivä piirtämällä. Jos oloni on stres-
saantunut, suljen silmät ja alan piirtää vasemmalla kädellä. 
Se tyhjentää mielen.” ELINA MANTERE, TAMPERE
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