
P O S I T I I V I S E N  P S Y K O L O G I A N  K E S K E I S I Ä  T E O R I O I T A  
J A  K O O T T U J A  V I N K K E J Ä

KUUSI ASKELTA KOHTI
ONNELLISUUTTA



Voit lopettaa tai aloittaa päivän esimerkiksi listaamalla viisi
asiaa, joista tunnet kiitollisuutta. Nämä voivat olla niin
pieniä kuin suuria asioita ja esimerkiksi liittyä kyseiseen
päivään tai olla yleisiä. Tärkeää on olla läsnä ja keskittyä
harjoitukseen. Töissä voit esimerkiksi aloittaa päivän tai
vaikkapa kahvitauon miettimällä asioita, jotka ovat
menneet hyvin viimeaikoina. Tämä vahvistaa niitä asioita ja
lisää hyvänolontunnettasi.

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Uppoutuminen on se tunne, jolloin olet yhtä musiikin kanssa,
aika pysähtyy ja olet täysin syventynyt omaan tekemiseesi. Et
ole enää tietoinen itsestäsi, etkä välttämättä edes ajattele tai
tunne mitään. Samalla kuitenkin opit, kasvat ja kehität itseäsi

niin, että tunnet olevasi kykenevämpi ja tyytyväisempi
jälkeenpäin.

Käy testaamassa luonteenvahvuutesi
osoitteessa www.viame.org. Tämän jälkeen voit palauttaa
mieleesi hetkiä, jolloin olet ollut parhaimmillasi ja
tuntenut uppoutumista. Yritä tunnistaa, mitä
vahvuuksiasi olet silloin mahdollisesti käyttänyt. Tämä voi
auttaa sinua hyödyntämään vahvuuksiasi paremmin
tulevaisuudessa ja saavuttamaan uppoutumisen tilan.

UPPOUTUMINEN

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Positiiviset tunteet voivat auttaa meitä kohtaamaan tielle
tulevia haasteita. Niiden on todettu rakentavan
psykologisia, älyllisiä, sosiaalisia ja fyysisiä
voimavarojamme. Positiiviset tunteet auttavat meitä
muodostamaan hyödyllisempiä tapoja sekä tekemään
parempia valintoja ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyen.
Hyvä olo ei siis ole vain ihan kiva asia, vaan tarvittava
perusta kukoistukseen.

POSITIIVISET TUNTEET

http://www.viame.org/


Varaa aikaa sinulle tärkeille ihmisille ja ole oikeasti läsnä,
kun olet heidän kanssaan. Kokeile esimerkiksi jättää
puhelin huomioimatta viettäessäsi aikaa muiden kanssa.
Kokemukset ja ihmissuhteet lisäävät onnellisuutta, joten
ota tavoitteeksi yhdistää nämä tietyin väliajoin.

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Me ihmiset kaipaamme elämäämme muutakin kuin
nautintoa ja uppoutumista. Useimmat meistä haluavat elää

merkityksellisesti ja tuntea yhteyttä johonkin itseään
suurempaan. Haluamme tietää, miksi nousemme aamulla

sängystä ja mikä tekee elämästämme merkittävää.
Tutkimusten mukaan myös omien vahvuuksien käyttäminen

sekä vapaa-ajalla että töissä lisää merkityksellisyyden
kokemusta.

Ota seuraavan viikon ajan valokuvia asioista, jotka
tekevät elämästäsi merkityksellisen. Voit kuvata
esimerkiksi ihmisiä, paikkoja, tavaroita ja lemmikkejä.
Yritä saada kasaan vähintään yhdeksän valokuvaa. Kerää
kuvat yhteen viikon päätteeksi ja katsele ja pohdiskele
jokaista kuvaa. Kirjoita ylös jokaista valokuvaa kohden
vastaus kysymykseen: ”Mitä tämä kuva edustaa ja miksi
se on merkityksellinen?”

MERKITYKSELLISYYS

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Sosiaaliset suhteet ovat pitkäaikaisen onnellisuuden
merkittävin ennusmerkki.

SOSIAALISET SUHTEET



Kuuntele itseäsi ja reaktioitasi, kun kohtaat haasteita,
kritiikkiä tai epäonnistumisia. Mikäli reagoit epäröiden ja
olemusajattelun mukaisesti, kysy itseltäsi, onko tämä ainoa
mahdollinen tie? Voiko tilanteella olla jokin muu selitys tai
seuraus? Yritä keksiä mahdollisimman monta eri versiota ja
valitse näistä sellainen, joka herättää kasvuajattelun
tunteita ja toimintaa.

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Mieli ja keho eivät suinkaan ole kaksi täysin toisistaan erillään
olevaa asiaa. Se, miten pidämme huolta kehostamme, miten

kohtelemme sitä, miten liikumme, miten syömme ja miten
nukumme, vaikuttaa myös mielemme hyvinvointiin. Pidäthän

huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi, johon kuuluu sekä mieli
että keho. Kun panostamme yhtäaikaisesti sekä syömiseen,

liikkumiseen että nukkumiseen, olemme energisempiä, saamme
enemmän aikaiseksi ja kohtelemme muita paremmin. Tällöin
meidän on myös helpompi hoitaa henkistä hyvinvointiamme.

Jos kuntosalilla käynti ei ole sinun juttusi, voit esimerkiksi
ladata kännykkääsi liikuntasovelluksen. Helppo tapa on
myös valita rappuset hissin tai liukuportaiden sijaan ja
käydä muutaman kerran viikossa puolen tunnin kävelyllä.

ELINVOIMAISUUS

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Me kaikki haluamme kokea onnistumisia. Monet meistä
pyrkivät kehittymään jollakin lailla, esimerkiksi oppimalla
uuden taidon, saavuttamalla tärkeän tavoitteen tai
voittamalla jonkin kilpailun. Meillä kaikilla on synnynnäinen
halu edistyä ja kaipaamme mahdollisuuksia oppimiseen,
kasvamiseen ja kehittymiseen.

AIKAANSAAMINEN



TEE NYT ITSELLESI
TOIMINTASUUNNITELMA

Ota paperi/tietokone esiin ja kirjoita vastauksesi
seuraaviin kysymyksiin:
 

Minkä tai mitkä osa-alueen yllä mainituista valitset?
 

Mikä on tavoitteesi?
 

Tee toimintasuunnitelma. 
 

Mikä on ensimmäinen askeleesi?
 
 
Palaa säännöllisesti tarkistamaan, muokkaamaan ja
täydentämään tekemääsi toimintasuunnitelmaa. 
 
Olet huomaamatta askeleen kukoistavampi ja
onnellisempi omassa elämässäsi.

K U U S I  A S K E L T A  K O H T I  O N N E L L I S U U T T A


