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Tämä opas on luotu suunnannäy�äjäksi
jänni�äjien tukikurssia ohjaavalle työn-
tekijälle. Jänni�äminen on yleinen ja
pahimmassa tapauksessa sosiaaliseen eris-
täytymiseen johtava ilmiö, johon on kuiten-
kin olemassa toimiviksi tode�uja hoitokei-
noja. Oppaan tarkoitus on nivoa yhteen
teoriaa ja käytännön harjoituksia, joista
voidaan luoda sisältökokonaisuus jännit-
täjien tukikurssille.

Tukikurssi jänni�äjille – ohjaajan opas on
kehite�y osana Turun AMK:n opinnäytetyötä
Espoon mielenterveysyhdistykselle. Opas
perustuu Espoon mielenterveysyhdistyk-
sessä pilotoituun jänni�äjien tukikurssiin,
jonka toteu�n vuoden 2020 alussa. Oppaan
ja toteutetun kurssin taustavaikut-
tajana on toiminut Vaasan kau-
pungin nuorisoasema Klaaran ja
Vaasan lyseon lukion yhteistyössä
toteu�ama Jännäri-ryhmä, jonka
suunni�elussa ja toteu�amisessa
olin mukana keväällä 2018.

Opas tarjoaa ehdotuksen kahdeksan
tapaamisen pituiselle kurssille,
mu�a kurssin sisältöä saa ja kan-
na�aa muokata ryhmän tarpeisiin
sopivaksi. Tärkeimpänä teoreet-
�sena pohjana toimii YTHS:n
Jänni�äminen osana elämää –
opiskelijan opas. Kurssi koostuu li-
säksi mm. Suomen mielenterveys-
seuran, Headstedin, MIELI Suomen
Mielenterveys ry:n ja Oivamielen
materiaaleista. Lisäksi oppaassa
hyödynnetään laajas� eri palvelun-
tarjoajien rentoutusmateriaaleja ja
tea�erialan harjoi�eita ja käytän-
töjä. Opas neuvoo, miten jänni�äjää

voi tukea koh� itsemyötätuntoisempaa ja
rohkeampaa tulevaisuu�a, ja miten jännit-
täjä voi opetella rentoutumaan ja pikkuhiljaa
sietämään jänni�äviä �lanteita. Toivon
oppaan toimivan myös innoi�ajana uusille
työskentelymuodoille ja mahdollisuuksille
jänni�ämisen hoidossa.

Ree�a Kankare
Sosionomiopiskelija Turku AMK
Tea�eritaiteen maisteri
Jänni�äjä
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taan. Myös jänni�ämiseen lii�yvä oireilu on
vähentynyt.

Tämä opas ei eri�ele sosiaalisen jännit-
tämisen muotoja omiin lokeroihinsa. Kurssil-
le voivat osallistua sekä sosiaalisten �lan-
teiden pelosta e�ä esiintymisjännityksestä
kärsivät henkilöt. Vaikka erilaisiin �lanteisiin
lii�yvä jänni�äminen vaiku�aa elämään eri
tavoin, ovat syyt ja hoitomuodot samankal-
taisia keskenään, eikä ero�elu siksi ole tar-
koituksenmukaista.

Oppaassa on kuva�u tarkka runko kahdek-
san tapaamisen (n. 1,5 h – 2 h kerrallaan)
kurssille, mu�a runkoa voi käy�ää enem-
mänkin pohjana, jonka päälle rakentaa kurs-
sin osallistujien tarpeidenmukaisen kokonai-
suuden. Jokaisen tapaamisen pää�eeksi
suosi�elen käymään kierroksen siitä, mikä
tuntui hyvältä ja hyödylliseltä, ja mitä
mahdollises� toivo�aisiin lisää. Ensimmäi-
sessä jänni�äjäryhmässäni Vaasassa toi-
vo�in aina lisää esiintymisharjoituksia ja
leikkejä, Espoon mielenterveysyhdistyksen
ryhmässä halu�in toistuvas� lisää rentou-
tusharjoituksia.

RYHMÄN KOKOAMINEN
Kurssi on tarkoite�u yli 18-vuo�aille hen-
kilöille, jotka kaipaavat tukea sosiaalisten
�lanteiden pelon, esiintymisjännityksen tai
ihmisten seurasta aiheutuvan hermostu-
neisuuden hoitoon. Jänni�ämistä ei tarvitse
osata määritellä tarkas�, mu�a kurssin
toteutuksen kannalta on mielekästä, e�ä
osallistujat tulevat mukaan nimenomaan
jänni�ämisen takia, eivätkä kaipuusta ryh-
mätoimintaan ylipäätään.

Vaikka ennakkoilmoi�autuminen vaa�i
enemmän vaivaa, ehdotan, e�ä ryhmä koo-

taan jo etukäteen ennen kurssin alkua. Näin
vältetään se, e�ä osallistujat heräävät aja-
tukseen ripotellen pitkin kurssia. Samalla
varmistetaan, e�ä osallistujia on tarpeeksi.
Sopiva ryhmäkoko on kokemukseni mukaan
4–8 henkeä, mu�a tästä voi joustaa tarpeen
mukaan. Haasteena on ennakkomarkki-
noin�. Koska voimakkaasta sosiaalisesta
jänni�ämisestä kärsivät osallistujat eivät
todennäköises� ole uskaltautuneet yhteisöl-
liseen toimintaan ennen kurssia, eivät he
väl�ämä�ä myöskään seuraa yhdistyksen
�edotuskanavia. Jo�a �eto kurssista tavoit-
taisi mahdollisimman monet, olisi esi�eitä
hyvä levi�ää etukäteen alueen sosiaali- ja
terveyspalveluihin, kouluihin, nuoriso�loihin
ja niin edelleen.

Kurssin sisällöt sopivat eri ikäisille osallis-
tujille, mu�a tutkimusten mukaan jänni�ä-
minen koske�aa erityises� nuoria ja nuoria
aikuisia, joten markkinoin�kin kanna�aa
suunnitella sellaisiin paikkoihin, jotka tavoit-
tavat nuoria. Kurssilaisia tulee yhdistämään
jänni�äminen, eikä muita yhteneväisyyksiä
tai eroavaisuuksia tarvitse erityises� punnita
ryhmän kokoamisessa. Kurssista voivat hyö-
tyä hyvinkin erilaisissa �lanteissa olevat hen-
kilöt. Myöskään jänni�ämiseen tai muuhun
oireeseen lii�yvä lääkitys ei ole este kurssille
osallistumiselle.

Vaikka jänni�ämisestä puhutaan paljon
yleisellä tasolla, on se yksilötasolla usein
näkymätön ja vaie�u ilmiö. On tutki�u, e�ä
suomalaisista noin 70 prosen�a on joskus
kokenut jännitystä lii�yen haastavaan
sosiaaliseen �lanteeseen, kuten esiinty-
miseen tai työpaikkahaasta�eluun. Kokemus
jänni�ämisestä vaihtelee runsaas� ihmi-
sestä riippuen. Lievää jännitystä kokevat
voivat pitää jännitystä energisoivana ja
ak�voivana, kun taas voimakas jännitys
saa�aa lamau�aa täysin.

Voimakkaan jän-
ni�ämisen ai-
heu�amat toi-
mintahaitat näky-
vät monella ta-
valla. Jänni�ämi-
nen saa�aa ai-
heu�aa vaikeu�a
luoda ihmis-
suhteita ja lisätä
sosiaalista eristy-
neisyy�ä. Osi�ain
jänni�ämisen hai-
tat voivat näkyä
siinä, e�eivät so-
siaaliset taidot
pääse kehi�y-
mään, kun jänni�äjä väl�elee sosiaalisia
�lanteita.

Sosiaaliset suhteet edistävät ihmisen ter-
vey�ä ja hyvinvoin�a. Pahimmillaan jän-
ni�äminen saa�aa eristää ihmisen kokonaan
muista. Se saa�aa vaiku�aa myös oppi-
miseen ja heikentää tällä tavalla menes-
tymistä opinnoissa ja työelämässä. Sen li-
säksi, e�ä sosiaalinen jänni�äminen voi ra-
joi�aa ihmisen toimintaa monella tavalla, se
voi vakavassa muodossa ilmentyessään

myös lisätä inhimillistä kärsimystä. Pitkään
kestäneestä jänni�ämisestä voi seurata
lamaannu�avaa masentuneisuu�a, itsensä
arvo�omaksi kokemista, syvää häpeää ja
itsetuhoisia ajatuksia. Näistä syistä jännit-
tämisen hoito on tärkeä osa mielenter-
veyspalveluita.

Kurssin tarkoituksena on mahdollistaa osal-
listujille korjaava ryhmäkokemus, jossa ver-
taistuki, jänni�ämisen hyväksyminen ja tur-
vallisessa ympäristössä toteutetut al-

�stusharjoitukset
vähentävät jän-
ni�ämisen oireita
ja muu�avat jän-
ni�ämiseen suh-
tautumista po-
si� ivisemmaksi.
Tavoi�eena on
myös ymmärtää
omaa ja toisten
j ä nn i� äm i s en
syntyhistoriaa ja
lisätä sitä kau�a
myötätuntoa sekä
itseä e�ä muita
kohtaan.

Kurssilla harjoi-
tellaan keinoja, joilla voi rauhoi�aa jän-
ni�ämisestä johtuvaa kehon yliviri�ymistä.
Ryhmäkeskustelu ja ryhmässä tehdyt harjoit-
teet voivat au�aa jänni�äjiä kohtaamaan
omia ja toisten tunteita jänni�ämiseen liit-
tyen. Mones� jo omasta jänni�ämisestä ja
taustasta kertominen voi olla al�stumista
jänni�ävälle �lanteelle. Tulokset jännit-
täjäryhmistä ovat olleet hyviä. Osallistujat
ovat kokeneet hyötyvänsä vertaistuesta ja
tulevansamyötätuntoisemmiksi itseään koh-
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K U R S S I O H J E L M A

KURSSIRUNKO:

1. tapaaminen
tutustuminen
ryhmän säännöt ja kurssin perusteet
ryhmäläisten toiveet ja tavoi�eet

2. tapaaminen
jänni�ämisen fysiologia
kehon rentou�aminen

3. tapaaminen
jänni�ävät �lanteet
sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot
mukavuusalueelta poistuminen yhdessä / ks. ohjeet jo kurssin alussa sivulta
17

4. tapaaminen
jänni�ämisen syyt
oma jännityshistoria

5. tapaaminen
jännityshistorioiden läpikäyminen

6. tapaaminen
minäkuva
itsetunto
itsemyötätunto

7. tapaaminen
tunnetaidot
�etoisuustaidot

8. tapaaminen
arvot ja tulevaisuus
palaute, arvioin� ja lopetus

Vinkkejä ohjaajalle:

• Kuuntele ryhmää herkällä korvalla. Jokai-
nen ryhmä on erilainen ja muodostuu
omanlaisekseen.

• Ole sensi�ivinen harjoituksia suunnitel-
lessasi. Riippuu kovas� ryhmäläisistä,
minkälaisiin al�stusharjoituksiin he ovat
valmiita. Jollekin sopiva harjoite voi olla
runonlausunta yksin koko ryhmän edes-
sä, toiselle oman nimen sanominenkin
tuo�aa suunnatonta ahdistusta. Valitse
siis harjoitukset ryhmän mukaan.

• Huomioi ohjauksessa osallistujien yksi-
löllisyys ja kokonais�lanne. Jänni�äjillä
on mones� taustallaan raskas mennei-
syys, ja jänni�ämisen lisäksi ryhmäläisillä
voi olla monenlaisia diagnooseja. Kurs-
seille osallistuneiden puheissa ovat usein
toistuneet masennus ja yksinäisyys.

• Kiinnitä erityistä huomiota ryhmäläisten
osallisuuden toteutumiseen. Sensi�ivi-
syytesi au�aa tunnustelemaan, miten
harjoi�eet ja sisällöt ryhmäläisille
sopivat, mu�a tämän lisäksi arvioin�a
kanna�aa tehdä koko kurssin ajan
yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmän tavoit-
teet asetetaan osallistujalähtöises� en-
simmäisellä tapaamiskerralla ja niitä tar-
kennetaan tarvi�aessa pitkin kurssia.

Tukikurssi jänni�äjille on kahdeksan tapaa-
misen mi�ainen kokonaisuus, jossa yhdisty-
vät teoria, vertaistuellinen keskustelu sekä
kurssitapaamisilla ja kotona tehtävät harjoi-
tukset. Kahdeksan viikoi�aisen tapaamisen
jälkeen on hyvä pitää jälleentapaaminen
noin puoli vuo�a kurssin pää�ymisen
jälkeen. Jälleentapaamisessa kukin pääsee
kertomaan, miten elämä ja jänni�äminen
ovat muu�uneet kurssin jälkeen.

Kurssiohjelma on suuntaa antava. Riippuu
paljon ryhmästä, kuinka paljon aikaa
keskusteluun kuluu. Harjoi�eita ja sisältöjä
voi hyvin siirtää seuraaville kerroille ja tehdä
omaa priorisoin�a, jos näy�ää siltä, e�ei
kaikkea ehdi. Sisältöjä ja harjoi�eita onmyös
hyvä muokata omaan käy�öön sopiviksi. Jos
kuulumiskierros menetelmänä tuntuu
ahdistavalta, kanna�aa kuulumisten kysely
järjestää toisin. Ei kannata ohjata mitään,
mikä tuntuu itsestä vastenmieliseltä.
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SPIN FIN -TESTI: Linkki tes�in².
Jokainen tekee Spin fin -tes�n omalla puhe-
limellaan. Ohjaaja kirjaa tulokset ylös. Puoli
vuo�a kurssin pääty�yä tes� tehdään uu-
destaan jälleentapaamisessa ja katsotaan,
ovatko tulokset muu�uneet. Tes�n voi uusia
myös kurssin viimeisellä tapaamisella, mu�a
kokemuksen mukaan kurssi saa�aa nostaa
jänni�ämiseen lii�yvät asiat pintaan, eivätkä
tulokset siksi kaikilla parane kahdeksan ker-
ran aikana. Tästä seuraa turhaa epäon-
nistumisen tunne�a. Puoli vuo�a kurssin
pää�ymisen jälkeen tulokset ovat yleensä
selkeäs� paremmat, kun kurssilla opi�uja
asioita on ehdi�y prosessoida ja harjoitella
pidempään käytännössä.

Spin fin -tes�n alkutulokset antavat ohjaa-
jalle tärkeää �etoa siitä, kuinka voimakasta
ryhmäläisten jänni�äminen on.

TEORIATIETOA ALTISTAMISESTA:
Monet jänni�äjät hyötyvät siitä, e�ä lähtevät
pienin askelin, itseä siedä�äen koh� pelkoa
aiheu�avia �lanteita. Kun on tarpeeksi monta
kertaa käynyt pelo�avan �lanteen läpi, kertyy
kokemuksia ja myös onnistumisia. Elämänkoke-
muksen kar�uessa epäonnistumisen pelko laan-
tuu. Tämän vuoksi jänni�äminen yleensä helpot-
tuu iän myötä.

Al�staminen on toimiva keino helpo�aa sosiaa-
lista jänni�ämistä. Omaa ahdistuneisuu�aan
kanna�aa seurata ja arvioida mielessään eri-
laisissa �lanteissa, esimerkiksi asteikolla 0-10 (0
= täysin rento, 10 = voimakas ahdistus, paniikki).
Oman elämän al�stamisharjoitukset kanna�aa
aloi�aa vähemmän ahdistavista �lanteista
(ahdistuksen taso 3-4) ja lisätä vaa�mustasoa
pienin askelin. Autoakaan ei opi ajamaan het-
kessä – sama pätee ahdistuksen kohtaamiseen ja
sosiaalisten �lanteiden harjoi�eluun.

Kanna�aa mie�ä etukäteen keinoja, joilla voi
lieventää ahdistusta jänni�ävissä �lanteissa
(tutun henkilön tuki tai läsnäolo, rauhoi�ava
sisäinen puhe, huomion siirtäminen muualle, li-
hasten rentoutus, rauhoi�ava hengi�ely). Jos
ahdistus kasvaa liian suureksi, on hyvä perääntyä
ja pyrkiä rauhoi�amaan oloa. Lähes kaikissa �-
lanteissa on mahdollisuus perääntyä: esiinty-
mis�lanteessa perääntymisenä voi toimia esi-
merkiksi yleisölle anne�ava tehtävä (huomio siir-
tyy esiintyjästä pois), kutsuilla wc:ssä käyminen.
Perääntyminen kanna�aa käy�ää hyödyksi rau-
hoi�amalla itseään sen aikaa. Tilanteeseen on
hyvä palata, kun ahdistus on taas siede�ävää. Pe-
rääntyminen ei ole sama asia kuin �lanteesta pa-
keneminen. Perääntyminen edelly�ää takaisin
�lanteeseen palaamista sen jälkeen, kun ahdis-
tus on vähentynyt. Eteneminen al�stuksessa ta-
pahtuu aina pienin askelin – �lanne�a kanna�aa
helpo�aa, jos ahdistuksen taso nousee liikaa.

1. KERTA
- RYHMÄYTYMINEN

Tarvi�avat välineet: Kuvakor�t, fläppitaulu/
liitutaulu, lai�eisto videon katseluun, al�s-
tusharjoi�elumateriaalit, vil�t

TERVETULOA: Toivotetaan kaikki terve-
tulleiksi kurssille ja kerrotaan, e�ä kyseessä
on jänni�äjille suunna�u kurssi, jonka aikana
on tarkoitus paneutua jänni�ämisen syihin
ja selviytymiskeinoihin, jakaa omia kokemuk-
sia, harjoitella rentou�amaan yliviri�yny�ä
kehoa ja al�stua turvallises� jänni�äville �-
lanteille.

TUTUSTUMISHARJOITUS: Pöydälle levite-
tään kuvakor�eja (esim. DiXit / sosiaalialan
työssä välineinä käyte�äviä tunnelma-
kor�eja), joista jokainen saa valita omaa
olo�laansa kuvaavan kor�n. Tämän jälkeen
ryhmäläiset esi�elevät itsensä ja valitse-
mansa kor�t sekä kertovat halutessaan, mik-
si valitsivat juuri kyseisen kor�n. Jokainen
kertoo vuorollaan myös, kuinka paljon juuri
nyt jänni�ää asteikolla yhdestä kymmeneen.
Myös ohjaaja osallistuu ja esi�elee itsensä.

RYHMÄN SÄÄNNÖT: Ryhmä luo kurssille
omat säännöt, jotka kirjataan ylös fläppi-/
liitutaululle, ja joihin voidaan tarvi�aessa
myöhemmin palata.

TOIVEET JA TAVOITTEET: Keskustellaan pa-
rei�ain tai pienryhmässä siitä, miksi kurssille
on tultu ja minkälaisia toiveita ja tavoi�eita
kurssin suhteen on. Jaetaan ajatukset koko
ryhmälle. Kirjataan ylös ryhmän tavoi�eet.

VIDEO: Katsotaan Kirsikka Kaipaisen tarina
jänni�ämisestä ja siitä vapautumisesta.
Linkki videoon1.
Keskustellaan videon herä�ämistä aja-
tuksista.

KEHO JA MIELI VALOISAKSI
- RENTOUTUKSEN OHJEISTUS:
Ravistele ensin seisten lempeäs� koko keho-
asi. Ota hyvä asento istuen tai seisten. Suo-
rista selkäsi ja sulje silmäsi. Pyöritä har�oita
taaksepäin laajassa kaaressa. Yhdistä har-
�oiden liikkeeseen hengitys siten, e�ä hengi-
tät sisään samalla kun har�at nousevat ylös,
ja ulos har�oiden laskeutuessa taakse. Si-
sään kanna�aa hengi�ää nenän kau�a ja
ulos suun kau�a. Jätä har�at taakse ja alas.
Jatka hengi�ämistä. Voit ajatella sisään tu-
levan ilman valkoisena, energisoivana ja it-
sevarmuu�a lisäävänä hyvänä ilmana. Ulos
hengität mustaa ilmaa, jonka mukana epä-
varmuus ja jännitys lähtevät kehostasi. Ulos-
hengitystä voi kokeilla myös voimakkaana
huokauksena. Jatka hengi�ämistä ja kohota
hieman kasvojasi kuin nostaisit ne koh�
aurinkoa. Kuvi�ele lämpimän kevätauringon
paistavan kasvoillesi. Hymyile kevyes�. Avaa
silmäsi ja olet valmiina tuleviin haasteisiin.

Harjoite�a voi käy�ää juuri ennen jännit-
täviä �lanteita, mu�a sitä voi hyvin kokeilla
myös esimerkiksi helpo�amaan pahaa miel-
tä.
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Y K S I T Y I S K O H T A I N E N
K U R S S I O H J E L M A :

1 https://mieli.fi/fi/tarinat/kirsikka-kaipainen-vapauduin-jannittamisesta 2 https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SPIN.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/SPIN.aspx
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2. KERTA
–JÄNNITTÄMISEN
FYSIOLOGIA

TARVITTAVAT VÄLINEET: Kyniä, paperia,
fläppitaulu/liitutaulu, vil�t

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten eteni�e al�s-
tusharjoitusmateriaalin kanssa?

PIIRUSTUSTEHTÄVÄ: Jokainen piirtää pape-
rille ihmiskehon ja merkitsee ne kohdat, jois-
sa jänni�äminen tuntuu omassa kehossa.
Asiat kootaan isoon kuvaan fläppitaululle.

Jännitys tulee eri ihmisillä eri tavoin esiin.
Yleisiä oireita ovat esimerkiksi:

• heikotus tai huimaus
• käsien tärinä tai vapina
• jalkojen tärinä
• sydämentykytys ja rinnan puristaminen
• palan tunne kurkussa
• kiristävät leuat ja kuiva suu
• jäykkä kieli
• kasvojen punoitus
• hikoilu tai kuumotus
• vatsavaivat ja -kipu
• tukehtumisen tunne
• tunno�omuus

Keho valmistautuu taistelemaan tai pakene-
maan. Isot lihakset viri�yvät. Tämä kana-
voituu usein tärinään. Sydän sykkii kovem-
min, jo�a verenkierto paranee lihaksiin.

KESKUSTELUA kehon tuntemuksista ja siitä,
mitä oireille voisi mahdollises� tehdä ja mi-
ten niihin voisi suhtautua hyväksyvämmin.

SELVIYTYMISKEINOT FYYSISIIN OIREISIIN:
Fyysiset reak�ot voimistuvat, kun niihin kiin-
ni�ää huomiota. On luonnollista, e�ä ihmi-
nen pyrkii väl�ämään uhkaavaksi kokemansa
�lanteen. Jos �lanteen onnistuu väl�ämään,
pelko lievi�yy väli�ömäs�. Seuraavalla ker-
ralla vastaava �lanne tuntuu vielä uhkaa-
vammalta.

Pidemmällä tähtäimellä �lanteiden väl�ely
johtaa pelon ja jännityksen voimistumiseen.
Jos taas pyrkii �etoises� menemään jänni-
tystä aiheu�aviin �lanteisiin, jännitys lievit-
tyy pidemmälläkin tähtäimellä. Kanna�aa
aloi�aa pienestä ja siirtyä astei�ain haasta-
vampiin �lanteisiin.

Kurkku ja suun alue rentoutetaan tea�eri-
alalla näin:

• Vesipullo kanna�aa pitää aina lähe�y-
villä jänni�ävässä �lanteessa. Vielä tär-
keämpää on huoleh�a nesteytyksestä
ennen jänni�ävää �lanne�a, jo edelli-
senä päivänä.

• Leukoja voi koi�aa rentou�aa ravista-
malla päätä lempeäs� hieman alaspäin
kumartuneena suu auki ja kaikki lihakset
rentoina. (Kokeillaan.)

• Leukoja voi rentou�aa myös lai�amalla
esim. kynän toiselle puolelle takaham-
paiden väliin keski�yen siihen, e�ä kynä
pysyy suussa, mu�a sitä ei purra. (Kokeil-
laan molemmille puolille.) Jos kuola al-
kaa valua, harjoite tehdään oikein. Tätä
kanna�aa tehdämyös iltaisin ennen nuk-
kumaanmenoa, jos öisin puree herkäs�
hampaita yhteen.

• Purentalihasten hieronta ulkopuolelta.
(Kokeillaan.)

• Kielen rentoutus: Kieltä pyöritetään sul-
jetun suun sisällä hampaiden ja huulien

ALTISTUSHARJOITTELUMATERIAALIN JAKA-
MINEN JA OHJEISTUS:
Sosiaalisen jännityksen omahoito: Al�stus-
harjoitusten suunni�elu. Dokumen�in3.
Tarkoitus on työstää omia al�stushar-
joituksia läpi kurssin ja keskustella etene-
misestä tapaamiskerroilla. Ohjaajan on hyvä
varmistaa, e�ä kaikki ymmärtävät, mitä on
tarkoitus tehdä. Materiaalissa on selkeät oh-
jeet. Ohjeeksi voi antaa, e�ä seuraavaa viik-
koa varten kaikki tutustuvat materiaaliin ja
poh�vat sitä omalla kohdallaan. Al�stus-
harjoituksia ei tarvitse vielä aloi�aa.

TURVAPAIKKAHARJOITUKSEN OHJEISTUS:

Ota hyvä asento, jossa sinun on helppo ren-
toutua. Sulje silmäsi ja hengitä. Aja�ele jo-
takin sinulle hyvää ja turvallista paikkaa, jos-
sa koet olosi onnelliseksi. Jos mieleesi ei tule
oikeas� olemassa olevaa paikkaa, voit kuvi-
tella, minkälainen olisi unelmiesi turva-
paikka.

Näe valitsemasi paikka ensin kaksiulo�ei-
sena kuvana. Laajenna mielikuvaa ja kuvit-
tele itsesi tuohon paikkaan. Mitä näet? Mitä
kuulet? Mitä tuoksuja paikassa on? Miltä
sinusta tuntuu tässä turvallisessa paikassa?
Voit vie�ää mielikuvassa niin pitkään kuin
haluat.

Palaa si�en ajatukseen turvapaikasta kaksi-
ulo�eisena kuvana. Aja�ele kuva turvapai-
kastasi paperille ja tai�ele se pieneksi mytyk-
si, jonka voit lai�aa taskuusi. Näin turva-
paikka kulkee kaikkialla mukanasi ja voit
o�aa sen esiin aina tarvi�aessa.

LOPETUS:
Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä tuntui hyväl-
tä? Mikä vaikealta? Seuraavan kerran aiheen
esi�ely.
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mistön rii�ävän hapen saannin. Nopein tapa
rauhoi�aa hengitystä on puhua �etoises�
hieman normaalia hitaammin ja pitää puhu-
essa sopivin välein taukoja.

Myös sydämen hakkaamiseen hengi�ä-
minen on avaintekijä. Hengitys on silta kehon
jamielen välillä. Hengitykseen keski�yminen
on myös hyvä tapa irro�aa itsensä hetkeksi
jännityksestä.

Epätasapainoinen hengitys kiihdy�ää elin-
toimintoja ja väli�ää oiretuntemuksia koko
elimistöön. Kun hengitystä oppii rauhoit-

tamaan, autonomisen hermoston toiminta
ja mieli rauhoi�uvat. Vaikka hengitys onkin
osi�ain automaa�sta, siihen voi vaiku�aa
mielikuvien, liikkeen ja äänen avulla. Kiihty-
miseen, hätääntymiseen ja ylikierroksilla
oloon voi siis itse vaiku�aa hengitystä sääte-
lemällä. Tasapainoinen hengitys ja mieli-
kuvat au�avat rauhoi�umaan jänni�ävässä
�lanteessa.

Hengitysharjoitusten tarjoama pysähdys on
tapa työstää jänni�yneisyy�ä ja stressiä.
Pysähtymällä hengi�ämään rauhallises� voi
tutustua omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Esi-
merkiksi lihasten jatkuvan jänni�yneisyyden
voi huomata, kun pysähtyy kuulostelemaan
olo�laansa.

Seuraavien mielikuvien avulla voi harjoitella
hengi�ämistä. Harjoi�eita voi tehdä missä
tahansa ja niitä kanna�aakin käy�ää eri-
tyises� jänni�ävissä tai ahdistavissa �lan-
teissa rauhoi�amaan mieltä. Jos huomaa
keski�yvänsä johonkin muuhun, voi palaut-
taa itsensä lempeäs� harjoitukseen. Harhau-
tumista ei tarvitse kri�soida. On luonnollista,
e�ä mieli välillä vaeltaa.

MIELIKUVAHARJOITUSTEN OHJEISTUS:
Harjoi�eet voi tehdä maaten tai istuen
silmät sulje�una.

TAUKO: Hengitä ensi vapaas�. Kiinnitä si�en
huomio uloshengityksen jälkeiseen pieneen
taukoon ennen seuraavaa sisäänhengitystä.
Se on helli�ämisen hetki, jolloin ei tarvitse
tehdä mitään, ei edes hengi�ää.

AALLOT: Hengi�ele kädet vatsan päällä.
Tunne käsillä, miten aallot nousevat ja las-
kevat. Mielikuva meren aalloista rauhoi�aa.
Ais� tauon paikka aallon pohjalla.

välissä niin laajaa ympyrää kuin mahdol-
lista. Kielellä käydään siis kaikki ikenet
läpi. Tehdään kahdeksan kierrosta toi-
seen suuntaan, kahdeksan toiseen, si�en
vielä neljä, neljä, ja kaksi ja kaksi. Kipu
kallonpohjassa on normaalia ja tarkoit-
taa, e�ä harjoite tehdään oikein.
(Kokeillaan.)

Punastuminen: Jos punastuminen häiritsee
omaa esiintymistä tai muuta jänni�ävää �-
lanne�a, voi red neutralizer -meikkivoiteesta
olla apua.

Jos mahdollista, kanna�aa jänni�ämisestä
kertoa jänni�ävässä �lanteessa. Se usein
helpo�aa jännityksen oireita ja osaltaan rik-
koo jänni�ämisen tabua.

Isot lihasryhmät, kuten pakarat, reidet ja har-
�at, kanna�aa rentou�aa �etoises� raviste-
lemalla kehoa lempeäs� ennen jänni�ävää
�lanne�a. Jänni�ämistä voi myös helpo�aa
jänni�ämällä: Kokeile jonkin ruumiinosan
�etoista jänni�ämistä, ja rentouta sen jäl-
keen �etoises� kyseinen alue. Nosta har�at
korkealle korviin ja purista samanaikaises�
kädet �ukkaan nyrkkiin. Päästä si�en har�at
ja kädet putoamaan rentoina alas huokauk-
sen myötä. (Kokeillaan.)

Itselleen on hyvä etsiä sopiva esiintymis-
asento. Jos liikkuminen esityksen aikana tun-
tuu luontevalta ja rentou�avalta, myös sitä
voi kokeilla. Jos seisominen tuntuu itselle
luontevimmalta esiintymisasennolta, kan-
na�aa kiinni�ää huomio siihen, e�ä seisoo
jalat tukevas� la�assa ja ryh� ojenne�una.
Ryhdikäs asento luo keholle varmuuden tun-
teen. Jos seisominen tuntuu vaikealta, kan-

na�aa esiintyä istuen. Joihinkin �lanteisiin
voi sopiamyös esiintyminen rennos� pöydäl-
lä istuen. Tämä voi vähentää suoritus-
paineita. Myös kynän tai vaikkapa kirjoi-
tusalustan pitäminen käsissä voi rauhoi�aa.

Hengi�äminen:
Hengi�äminen on hyvä muistaa aina jännit-
tävässä �lanteessa. Ihminen on psyko-
fyysinen kokonaisuus, mikä tarkoi�aa sitä,
e�ä keho vaiku�aa mieleen ja mieli kehoon.
Levollinen ja pitkä uloshengitys rauhoi�aa
sekä kehoa e�ä mieltä. Se synny�ää �laa
vapaalle sisäänhengitykselle ja varmistaa eli-
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3. KERTA
– JÄNNITTÄVÄT
TILANTEET,
SOSIAALISUUS JA
SOSIAALISET TAIDOT,
MUKAVUUSALUEELTA
POISTUMINEN

TARVITTAVAT VÄLINEET: Vil�t, lai�eisto
videon katseluun, yhteiseen tekemiseen tar-
vi�avat välineet

Tämän kerran materiaalit voi vaihto-
ehtoises� siirtää muille kerroille ja toteu�aa
tämän kerran erillisenä mukavuusalueelta
poistumisena ja ryhmäytymiskertana. Edel-
liskerralla voi kysellä, olisiko ryhmäläisillä eri-
tyisiä toiveita siitä, miten mukavuusalueelta
voitaisiin yhdessä poistua. Keväällä 2020
kurssilla ollut ryhmä toivoi Aliaksen pelaa-
mista, jolloin meillä jäi aikaa yhdistää tapaa-
miseenmuutakin sisältöä, mu�a ohjelma voi
(käytössä olevien resurssien pui�eissa) olla
melkein mitä tahansa: avantouin�a, seinä-
kiipeilyä, ilmaisten halausten jakamista Isos-
sa Omenassa tai mitä tahansa muuta, joka
tuntuu ryhmäläisistä jänni�ävältä, mu�a
kuitenkin hauskalta.

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa?

PSYYKKISET SELVIYTYMISKEINOT ESIINTY-
MISTILANTEISSA:

• Hyväksy jänni�äminen.
• Valmistaudu hyvin varsinkin alkuun. Huo-

no valmistautuminen lisää epävarmuut-
ta.

• Harjoi�ele ääneen puhumalla.
• Esitä alussa tai ensimmäisten joukossa,

niin jännitys ei ehdi kasvaa.
• Tee jotain mukavaa ennen jänni�ävää

�lanne�a.
• Herää ajoissa ja vältä kiire�ä.
• Etsi tapa, joka sinulle sopii: toinen haluaa

keski�yä rauhassa yksin, toinen taas ju-
tella jonkun kanssa ennen esiintymistä.

• Kukaan muu ei �edä, mitä olet suun-
nitellut sanovasi, joten älä ahdistu, vaik-
ka esitys menisi toisin kuin olit suunni-
tellut.

• Keskity esite�ävään asiaan tai kontak�in
yleisön kanssa, älä jännitysoireisiin.

• Myös kuulijalla on �lanteessa vastuu.
Muista empa�a ja ymmärrys myös ylei-
sössä ollessasi.

• Luota esiintyessäsi muiden empa�a-
kykyyn ja hyväksyvyyteen.

• Hakeudu vuorovaikutukseen sen sijaan,
e�ä väl�elet sitä. Yleisön yli katsominen
on yleensä paljon jänni�ävämpää kuin
kontak�ssa oleminen. Kun katsoo jota-
kuta, jolla on hyväksyvä katse, voi kes-
ki�yä jännityksen sijaan vuorovaikutuk-
seen.

• Jos joku ei osaa suhtautua ymmärtäväs�
jänni�ämiseen, se on hänen ongelman-
sa, ei jänni�äjän.

• Tee jotainmukavaamyös esiintymisen tai
jänni�ävän �lanteen jälkeen.

• Jos punastuminen häiritsee, kuvi�ele
olevasi viileässä vedessä. Tämä rauhoit-
taa ihon pintaverenkiertoa.

• Jos illalla on jänni�ynyt olo, eikä uni mei-
naa tulla, kuvi�ele makaavasi lämpi-
mässä hiekassa. Se rentou�aa lihaksia.

• Kirjota lapulle sana tai lause, joka luo rau-
hoi�avan mielikuvan. Ota lappu mukaan
haasteelliseen �lanteeseen ja palauta

KUMINAUHA: Kuvi�ele, e�ä keskivartalosi
sisällä on kuminauha, jota voit veny�ää
sisäänhengityksellä kireäksi ja helli�ää ulos-
hengityksellä löysäksi.

LIUKUMÄKI: Kuvi�ele uloshengityksen aika-
na mielessäsi leikkipuiston liukumäki, jota
lasket alas. Vaihtoehtoises� voit kuvitella las-
kevasi pyörällä alas loivaa mäkeä. Anna
liu’un hiipua taukoon.

Miltä tuntui? Mikä tuntui parhaalta? Mieli-
kuvaharjoi�eista voi valita itselleen oman
suosikin, jota käy�ää aina kiperässä �lan-
teessa.

JÄNNITTYNYT VS. RENTOUTUNUT -
HARJOITE: Mennään ensin makaamaan lat-
�alle ja rentoutetaan koko keho. Si�en jänni-
tetään kaikki osat kehosta yhtä aikaa niin jän-
ni�yneiksi kuin ikinä mahdollista. Rentou-
tetaan. Toistetaan tämä kolmes�. Si�en
noustaan ylös ja liikutaan �lassa. Luodaan
äskeistä mielikuvaa käy�äen kehosta ensin
niin jänni�ynyt kuinmahdollista. Samalla pu-
hutaan jännityksen merkeistä kehossa. Kun
kaikki ovat löytäneet mahdollisimman jän-
ni�yneen �lan, aletaan purkaa sitä ja luo-
daan mahdollisimman rentoutunut ja itse-
varma keho. Muutos tehdään fyysises�, ei
ajatuksen tasolla. Kun itsevarman kehon
ääripää on löyde�y liioitellen, luodaan ke-
hosta taas oma, sellainen, jossa harjoi�een
tekijän on hyvä olla. Keskustellaan kehon vai-
kutuksesta mieleen.

SANA KERRALLAAN -TARINA: Al�stushar-
joitus. Kerrotaan tarina niin, e�ä jokainen
ringissä sanoo vuorollaan yhden sanan. Voi-
daan sopia, e�ä tarina alkaa sanoilla ”olipa
kerran”, jo�ei alkuun tule liian suuria painei-
ta. Tarinalle voidaan halu�aessa sopia etukä-

teen jokin aihe. Ennen aloitusta muistute-
taan myös yhteisen lopetuksen etsimisestä.

Tarkoitus on al�stua jänni�ävälle �lanteelle
matalalla kynnyksellä, kun kaikki muutkin
ovat samassa �lanteessa. Harjoite työstää
myös spontaaniu�a, koska omaan vuoroon
ei voi valmistautua millään tavalla. Kaikkein
olennaisin asia harjoi�eessa on kuuntele-
minen. Tarinaa on seura�ava �iviis�, jo�a
sitä osaa jatkaa loogises�. Ideana on, e�ä
kuunteleminen ja tarinaan keski�yminen vie
huomiota jänni�ämiseltä.

LYHYT LOPPURENTOUTUS:
Rentoutushengitys4.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.
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4. KERTA
– JÄNNITTÄMISEN
SYYT JA OMA
JÄNNITYSHISTORIA

TARVITTAVAT VÄLINEET: Erivärisiä kyniä,
paperia

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa?

JÄNNITTÄMISEN SYYT, TEORIA:

Jänni�ämiseen vaiku�avat sekä perin-
nölliset syyt e�ä ympäristö. Jänni�ämiseen
voi lii�yä synnynnäinen herkkä tempe-
ramen�tyyppi. Arvellaan, e�ä viidennes ih-
misistä on herkempiä kuin muut. Erilaiset
synnynnäiset piirteemme ovat valikoituneet
ihmislajin kehityksenmyötä tukemaan yhtei-
sön selviytymistä: toimivassa yhteisössä on
sopiva yhdistelmä erilaisia yksilöitä. Herk-
kyy�ä tarvitaan mm. empa�aan ja ymmär-
rykseen. Osalla herkkyys kehi�yy ilmentä-
mään ujou�a, arkuu�a, pelokkuu�a tai esty-
neisyy�ä uusissa ja haasteellisissa �lanteissa
tai vieraiden ihmisten seurassa. Kehitys riip-
puu paljol� ympäristö- ja kasvuolosuhteista.

Temperamen�piirteitä pidetään pysyvinä.
Kärsimystä aiheu�aakin usein enemmän ih-
misen oma suhtautuminen piirteisiin kuin
esimerkiksi herkkyys sinänsä. Ominaisuuk-
sien myönteisiä puolia voi olla vaikea nähdä.
Herkkä ihminen on usein luova, ympäristöä
tarkas� havainnoiva ja muut huomioon o�a-
va. Sopivissa olosuhteissa herkästä kehi�yy
usein sosiaalises� taitavampi kuin päätä pah-
kaa sosiaalisiin �lanteisiin ryntäävästä puhe-

liaasta ihmisestä, jolle toisen huomioiminen
voi olla vaikeaa.

Seuraavat piirteet saa�avat ilmetä yhdessä
tai erikseen, toisinaan lii�yen jänni�ämi-
seen:

Herkkyys – synnynnäinen temperament-
�piirre. Herkkä ihminen havaitsee herkäs�
omia ja muiden tunne�loja sekä omia ruu-
miintuntemuksia. Herkkyys lii�yy usein luo-
vuuteen ja on poten�aalina vuorovaikutus-
kyvyille. Kaikki herkät eivät ole jänni�äjiä tai
introver�eja.

Ujous ja arkuus – osalla ujouteen lii�yy syn-
nynnäistä herkkyy�ä, osalla se kehi�yy voi-
makkaammin kasvuympäristöön lii�yen.
Monet ujot lämpenevät sosiaalisissa �lan-
teissa hitaas�, mu�a alkuarkuuden jälkeen
osallistuvat mielellään. Tu�ujen kanssa ar-
kuu�a ei väl�ämä�ä ilmene.

Estyneisyys – voimakas tarve vetäytyä sosi-
aalisista �lanteista. Taipumus kehi�yy usein
kasvuympäristöön ja vaikeisiin kokemuksiin
lii�yen. Tähän lii�yy usein voimakasta ahdis-
tuneisuu�a.

Introver�us – synnynnäinen temperament-
�piirre. Tarve suuntautua sisäiseen maail-
maan päin, ei suurta tarve�a olla äänessä.
Kaikki introver�t eivät ole herkkiä, ujoja, es-
tyneitä tai jänni�yneitä.

Elämäntapahtumien merkitys:
Lapsuus- ja nuoruusiän aikaiset liian haas-
tavat muutokset sekä sosiaalises� trauma-
�soivat kokemukset voivat vaiku�aa jännit-
tämisen alkamiseen. Erityises� ikätove-
reiden kiusaamaksi joutuminen, ulkopuo-
lisuus ja yksinäisyys ovat riskitekijöitä sekä

sen avulla rauhallinen tunne ennen jän-
ni�ävää �lanne�a tai sen aikana.

• Mielikuvaharjoi�elu: mielikuvat ovat
muutoksen ensimmäinen askel. Tilanne
kanna�aa käydä ensin läpi rentoutu-
neessa olo�lassa mielikuvissa. Mieli-
kuvaharjoi�elu harjaannu�aa: onnis-
tunut mielikuva automa�soituu ja siirtyy
toimintaan tosi�lanteessa. Mielikuva-
harjoi�elu tukee astei�aisen al�sta-
misen avulla harjoi�elua, lisää varmuut-
ta ja antaa uskoa omiin mahdollisuuk-
siin.

MIEL IKUVAHARJO ITUKSEN
OHJEISTUS: Sulje silmäsi ja
kuvi�ele jokin jänni�ävä �lanne.
Kuvi�ele itsesi tuohon jännit-
tävään �lanteeseen ja mie�, mi-
ten �lanne etenisi, jos kaikki me-
nisi hyvin ja voisit kokea onnistu-
neesi. Ei tarvitse kuvitella, e�ei
jännitys olisi lainkaan läsnä,
mu�a mie�, mitä �lanteessa ta-
pahtuisi ja millainen olo sinulla
olisi, jos kaikki menisi hyvin.

SOSIAALISUUS JA SOSIAALISET
TAIDOT:
Keskustelua siitä, mitä tulee mie-
leen käsi�eistä sosiaalisuus ja
sosiaaliset taidot.

VIDEO: Akuu�: Sosiaalisuus⁵.
Mitä ajatuksia video herä�? Keskustelua
sosiaalisuuden ja sosiaalisten taitojen erois-
ta.

MUKAVUUSALUEELTA POISTUMINEN YH-
DESSÄ: Ohje löytyy tämän tapaamiskerran
ohjeistuksen alusta.

LOPPURENTOUTUS: Tarkkailija ⁶.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.
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Si�en tapahtui jotain, joka aiheu� ylivoi-
maisia avu�omuuden tai häpeän tunteita.
Oireet ilmestyivät kuin puun takaa ja muu�-
vat kaiken. Saa�aa olla, e�ä reipas ei tun-
nistanut omaa epävarmuu�aan ennalta ja
yllä�yi ahdistuksen voimakkuudesta. Tukea-
kaan ei ollut saatavilla, koska sen tarve�a ei
osannut näy�ää. Alkoi jänni�äminen, johon
ei löytynyt apukeinoja omin avuin. Oman
jännityksen äkillinen kohtaaminen voidaan-
kin kokea trauma�soivana.

Kehitystehtävät: Vastavuoroiseen suhtee-
seen muiden kanssa pyrkiminen yksin pär-
jäämisen sijasta, omien tarpeiden ilmaisun ja
avun vastaano�amisen harjoi�elu, vastuun
ja tehtävien jakaminen muiden kanssa.

Vanhemman korkeat suoritusvaa�mukset
tai kontrolloiva suhtautuminen – lapsen/
nuoren rii�ämä�ömyyden tunne:

Jännitystä voi aikaansaada kova vaa�-
mustaso tai ylikrii�syys, jotka herkkä lapsi
vaistoaa ympäristöstään. Jos omasta toimin-
nastaan saa paljon kri�ikkiä, alkaa jänni�ää
etukäteen, toimiiko oikein tai hyväksytys�
ympäristön mielestä. Tällainen ympäristön
vaa�vuus sisäistyy helpos� täydellisyy-
dentavoi�eluksi. Herkkä lapsi usein vaistoaa
vaa�mukset jopa silloin, kun niitä ei ilmaista
suoraan. Tällöin on vaikea olla itseen tyyty-
väinen, koska aina voisi suoriutua paremmin.
Suhtautumistapaan sisältyy jatkuva uhka
siitä, e�ei täytä vaa�muksia. Ei voi olla varma
kelpaako – tai kelpaa vain ehdollises� suoriu-
du�uaan vanhemman toiveiden mukaises�.
Myös auktoritee�peloilla voi olla yhtey�ä
lapsuudenaikaisiin vanhempi-lapsi-suhtei-
siin.

Vielä tavallisempaa kuin lapselta vaa�minen
on kuitenkin se, e�ä aikuinen vaa�i paljon
itseltään. On hyvä muistaa, e�ä opimme
mallista myös suhtautumistapoja, jotka eivät
kohdistu suoraan itseemme. Vanhemmalle
paras tapa huojentaa lapsenmieltä olisi ope-
tella ensin suhtautumaan itseensä leppoi-
sas� ja myötätuntoises�.

Seuraukset:
Seurauksena voi olla vaa�vuuden kierteen
sisäistyminen ja jatkuminen, korkeiden vaa�-
musten ase�aminen itselle sekä vaa�vuus
muita kohtaan. Suhtautumiseen lii�yy mus-
tavalkoaja�elua. Jänni�äminen nähdään
heikkoutena ja merkkinä epätäydel-
lisyydestä. Kova, armoton ja arvosteleva suh-
tautuminen johtaa ponnisteluun voimista
väli�ämä�ä, suori�amiseen (usein myös
sosiaalisissa suhteissa) sekä jänni�ämiseen.

Kehitystehtävät: Armollisen ja hyväksyvän
suhtautumisen omaksuminen itseä ja muita
kohtaan, myötätuntoinen asenne.

Kun minäkuva laajenee hyväksyvään suun-
taan, myös heikkoudet, epäonnistumiset ja
jänni�äminen voidaan nähdä salli�una osa-
na itseä ja elämää. Vaa�va hyötyy hellit-
tämisen harjoituksista sekä passiivisista ren-
toutumisharjoituksista. Ak�ivisempia harjoi-
tuksia vaa�va alkaa helpos� suori�aa ja näin
jännityksen kanssa työskentelystä voi tulla
yksi ponnistelun kohde lisää.

Vanhemman vaa�ma�omuuden normi –
näkymä�ömäksi jäävä lapsi/nuori:

Jos lapsi nähdään vähä�elevin silmin tai
hänelle ei anneta tarpeellista kannustusta,
muodostuu käsitys ”älä luule olevasimitään”.
Lapsen saatetaan antaa ymmärtää, e�ei pidä

sosiaaliselle ahdistuneisuudelle e�ä sosi-
aalisten �lanteiden pelolle. Myös vanhem-
pien, ope�ajien ja harrastusohjaajien kasva-
tusasenteilla on suuri merkitys.

Ihmissuhteet:

Jänni�ämisen kehi�ymiseen ei ole yhtä �etä
vuorovaikutuskokemusten näkökulmasta.
Perheilmapiirillä, vanhempien toiminta- ja
suhtautumistavoilla on merki�ävä vaikutus
jänni�yneisyyden kehi�ymiseen lapsella ja
nuorella. Seuraavaksi esitellään muutama
esimerkki varhaisten kokemusten merkityk-
sestä. Voi poh�a, tunnistaako omia koke-
muksiaan näiden esimerkkien avulla.

Ylihuoleh�va vanhempi – pelokas lapsi/
nuori:

Ylihuoleh�va vanhemmuus näy�ää usein
pinnalta katsoen hyvältä vanhemmuudelta.
Se voi kuitenkin ruokkia lapsen epävar-
muu�a ja pelkoja. Sen sijaan, e�ä lapsen an-
ne�aisiin oppia rii�äväs� omien elämän-
kokemustensa ja virheiden kau�a, lasta
varjellaan normaalilta elämältä. Tällöin luot-
tamus omiin kykyihin ja pärjäämiseen eivät
pääse kehi�ymään. Maailma ja lapsen sel-
viäminen nähdään huolestunein silmin.
Itsenäistymistä ei tueta, vaan sen sijaan
suojellaan virheiltä ja vaaroilta. Lapsi pää�e-
lee tämän perusteella, e�ä ympäristö on uh-
kaava, eikä muihin voi luo�aa. Lapsi ei myös-
kään luota omaan pystyvyyteensä.

Seuraukset:
Ihminen voi jäädä aikuistu�uaankin riip-
puvaiseksi ympäristön tuesta ja hyväksyn-
nästä. Ryhmässä pelokas tarkistaa, mitä
muut tekevät, e�ei vain tekisi virheitä. Ihmis-
suhteissa koetaan arkuu�a ja pelokkuu�a.

Pelokas vetäytyy herkäs� ja jä�äytyy passii-
viseksi sen sijaan, e�ä o�aisi vastuuta toi-
mintansa muu�amisesta ja uuden oppimi-
sesta.

Kehitystehtävät: Virheiden ja epäonnis-
tumisten salliminen, oman ak�ivisuuden ja
vastuullisuuden harjoi�elu ja lisääminen,
pienin askelin koh� pelkoa eteneminen, elä-
mänkokemusten hankkiminen.

Vanhemman pärjäämisen normi – oma-
varaiseksi ja reippaaksi kehi�yvä lapsi/
nuori

Tässä suhtautumistavassa lapsen avu�o-
muu�a ja tarvitsevuu�a ei tunnisteta, vaan
korostetaan itsenäisyy�ä, kyvykkyy�ä tai
vaikkapa älyllistä suoriutumista. On kehi-
ty�ävä nopeas� pärjääväksi ja osaavaksi. Si-
säises� ihminen voi kokea pienenkin haas-
teen ylivoimaisena, mu�a koska tukea ei ole
ollut tarjolla, avu�omuu�a ei kannata näyt-
tää, edes itselle.

Seuraukset:
Reippaan on myöhemminkin vaikea o�aa
vastaan ympäristön tukea, vaikka sitä olisi
tarjolla. Avu�omuuden tunteet koetaan uh-
kaavina, koska ”ennenkään ei ole tue�u,
miksi kukaan nytkään tukisi”. Joskus avut-
tomuus ja jänni�äminen koetaan jopa niin
uhkaavina, e�ei tunteista voi tulla lainkaan
�etoiseksi, vaan ne on lohko�ava itsestä
kokonaan pois.

Tällöin ihminen ei usein tunnista muuta kuin
reippaan ja pärjäävän puolensa. Ylireippaus
ilmenee myös tarinassa, jonka kuulemme
usein. Jänni�äjä kertoo olleensa lapsena
kova esiintymään, hän osallistui koulun näy-
telmiin ja pi� keskipisteenä olemisesta.
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saatu rii�ävä tuki. Jos uudet �lanteet jännit-
tävät, �lanteiden väl�elyn sijaan on hyvä
saada vanhemmalta, ope�ajalta, ohjaajalta
tai ystävältä tukea, jo�a voi osallistua jännit-
täviin �lanteisiin omaan tah�in, itselle
sopivalla tavalla. Jänni�äviinkin �lanteisiin
voi mennä mukaan, kun saa sopivas� kan-
nustusta. Toisen kanssa asiasta keskus-
tellessa voi löytää sanat jännityksen ja pelon
tunteille. Toinen voi au�aa kysymällä, mikä
�lanteessa jänni�ää. Jänni�ämiseen lii�y-
vää pelkoa ei tule vähätellä tai kieltää, vaan
hyväksyä ja ymmärtää se luonnollisena koke-
muksena.

Jännitys ja pelko voidaan työntää hetkeksi
taka-alalle väl�ämällä jänni�äviä ja uusia
haasteita sisältäviä �lanteita tai
vastakkaises� syöksymällä niihin tunteista
pii�aama�a. Molemmilla tavoilla �lanteisiin
lii�yvät todelliset tunne�lat voivat jäädä
kohtaama�a. Väl�elemällä tai kieltämällä
tunteet eivät häviä, vaan jäävät elämään
mieleen ehkä tunnistama�omina, outoi-
nakin asioina. Tunnistama�omat, ilmaise-
ma�omat tai käsi�elemä�ömät tunteet voi-
vat ilmetä esimerkiksi erilaisina fyysisinä tun-
temuksina tai paniikkioireiluna. Syöksymi-
nen �lanteisiin omista todellisista tunteista
pii�aama�a saa�aa puolestaan al�staa äkil-
lisille häpeäkokemuksille.

Menneisyy�ään ei voi muu�aa, mu�a oppi-
malla sen vaikutuksista nykyhetkeen voi vai-
ku�aa siihen, miten suhtautuu tuleviin asioi-
hin ja miten toimii �lanteissa.

Kokemukset, jotka vaiku�avat jännityksen
vähenemiseen:

• Pärjäämisen ja selviämisen kokemukset

• Selviytyminen jänni�ävästä �lanteesta
• Kokemus siitä, e�ei pahin pelko toteu-

dukaan
• Väl�elemisen lope�aminen
• Päin pelkoa eteneminen rauhallises�

omassa tahdissa
• Vellomisen ja märeh�misen �etoinen

lope�aminen
• Rajan ase�aminen itsekrii�syydelle sa-

nomalla tarpeen tullen itselle ”ei” tai
”lopeta”

• Itsetuntemuksen parantuminen
• Itsensä hyväksyminen herkkänä / ujona

tms.
• Armollisuus itseä ja muita kohtaan
• Itseluo�amus ja usko omiin kykyihin
• Muilta saatu tuki
• Tsemppi, kannustaminen ja palkit-

seminen
• Ystävien, kavereiden, perheen tai suvun

kanssa oleminen
• Ympäristönvaihto krii�sestä myöntei-

seen (kielikurssi, vaihto-oppilasvuosi,
koulunvaihto)

• Oman viiteryhmän löytäminen
• Tunne kuulumisesta ryhmään
• Iden�tee�n vahvistuminen
• Turvallinen olo
• Hyvä kunto, rii�ävä uni, terveellinen ra-

vinto
• Kokonaisvaltainen hyvinvoin�
• Harrastukset (eläimet, musiikki, taide, lii-

kunta)

ero�ua joukosta, nousta esille, o�aa �laa tai
puhua. Vanhempi voi vähätellä myös itse-
ään.

Seuraukset:
Lapselle syntyy vaikeus o�aa omia taitoja ja
voimavaroja käy�öön itsensä vähä�elyn
vuoksi. Omia kykyjä aliarvioidaan ja saate-
taan alisuoriutua. Tällaista kokemusta kuvas-
tavat lauseet ”ei mun niin väliä” tai ”ihan
sama”. Tämä rakennetaan myös ruumiin-
ilmaisuihin, esimerkiksi ryh�in. Näkymät-
tömäksi pyrkiminen estää kehitystä.

Kehitystehtävä: Omiin kykyihin ja kiinnos-
tuksen kohteisiin tutustuminen kokeilemalla
uu�a, omien halujen poh�minen, itsensä
palkitseminen ja omanarvontunnon kehit-
täminen, kokemusten hankkiminen ja har-
joi�elu, realis�sen palau�een vastaanot-
taminen muilta.

Vertaisryhmäkokemukset:
Päiväko�- ja kouluajan kokemuksilla
vertaisryhmissä saa�aa olla osuutensa
jänni�ämisen syntyyn tai sen voimistu-
miseen. Ikävät kokemukset, kuten kiusaa-
minen, eristäminen ryhmästä tai ikätoverien
liiallinen huomion kiinni�äminen jänni�ä-
misen oireisiin, voivat aikaansaada tai vah-
vistaa erilaisuuden, ulkopuolisuuden ja huo-
nommuuden kokemuksia.

Murrosikäinen kiinni�ää hyvin keski�ynees�
huomiota siihen, miltä hän vaiku�aa toisten,
erityises� ikätoverien, silmin. Nuoruudessa
omien tuntemusten, mielikuvien, tunteiden
ja ajatusten tarkastelu mahdollistuu kehityk-
sen myötä. Mones� jänni�ämisongelma tu-
lee tällöin pintaan, esimerkiksi epäonnis-
tuneeksi mielletyn esiintymis�lanteen kaut-
ta. Ikätoverit huomioivat herkäs� erilaiset

poikkeamat ryhmästä, vaikkapa nauramalla
virheille tai huomau�amalla punastumi-
sesta. Jos tällöin ei saa tukea aikuisilta, nuo-
relle voi syntyä sellainen käsitys, e�ei jän-
ni�äminen ole hyväksy�yä ja salli�ua.
Tämän vuoksi selviytymiskeinoksi muotou-
tuu usein jännityksen kätkeminen. Kouluissa
ja opiskeluympäristöissä ope�ajien onkin
tärkeä tukea sekä esiintymis- e�ä yleisö-
taitojen kehi�ymistä.

Haastavat elämänkokemukset:

Erityises� lapsuus- ja nuoruusvuosien aikana
koetut elämänmuutokset voivat laukaista ja
lisätä jännitystä. Herkillä ihmisillä uuteen
sopeutuminen saa�aa viedä paljon aikaa ja
aiheu�aa voimakkaampaa stressiä kuin
ympäristö ole�aa. Tällaisia elämänmuutok-
sia voivat olla esimerkiksi muu�o, koulun-
vaihdos tai vanhempien ero. Kummallista
kyllä, monilla on taipumus ajatella, e�ä lap-
set kyllä pärjäävät, ikään kuin heillä olisi
erityiset sopeutumisen edellytykset. Tosiasi-
assa uusien haasteellisten kokemusten käsit-
telemisen taito on vasta kehi�ymässä ja lapsi
tai nuori tarvitsee usein tukea ja �lanteen
huomioimista. Hän voi kokea muutokset
hyvin stressaavina, mu�a ei väl�ämä�ä osaa
ilmaista tai käsitellä tuntemuksiaan. Moni
saa sanat kokemuksilleen vasta aikuisena ja
huomaa silloin, miten paljonmuutokset ovat
lisänneet jänni�ämistä. Toisaalta elämän-
muutokset voivat vaiku�aa myös myöntei-
ses� lisäten turvallisuuden tunne�a ja tuo-
den uusia mahdollisuuksia.

Jänni�ämisen hyväksyminen osaksi elämän
normaalia tunnekirjoa edelly�ää, e�ä jännit-
tämiskokemukset voidaan hyväksyä ja niitä
on mahdollista jakaa turvallises� muiden
kanssa. Tätä edesau�aa haaste�lanteissa
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5. KERTA
– JÄNNITYSHISTORIOIDEN
KÄSITTELY

TARVITTAVAT VÄLINEET: Vil�t, jännitys-
historiat

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa?

KOKO KEHON RENTOUTUKSEN OHJEISTUS:
Hakeudu paikkaan, jossa voit rentoutua
hetkeksi ilman häiriötekijöitä. Ota mukava
makuuasento ja sulje silmäsi. Keskity kuun-
telemaan hengitystäsi. Sinun ei tarvitse
muu�aa sitä, huomaa vain hengityksesi ryt-
mi. Tarkastele miltä kehossasi tuntuu, kun
hengität sisään ja ulos omaan luonnolliseen
tah�isi.

Syvennä hengitystäsi hetkeksi ja huomaa,
kuinka rintakehäsi laajenee ja vatsasi kohoaa
sisäänhengityksellä, ja uloshengityksellä
koko kehosi vähitellen rentoutuu ja painau-
tuu alustaa vasten. Jatka näin hetken aikaa
ja palaa vähitellen luonnolliseen kevyeen
hengitykseen. Kuuntele, miltä kehossasi tun-
tuu juuri nyt. Jos jossain osassa kehoasi tun-
net kylmyy�ä tai lämpöä, jännitystä tai
rentou�a, niin vain huomioi se, arvoste-
lema�a ja yri�ämä�ä muu�aa tuntemuk-
siasi. Anna itsesi rauhoi�ua tähän hetkeen.

Siirrä ajatuksesi siihen, miten kehosi lepää
alustalla koko painollaan. Tunne, kuinka pai-
navat jalkateräsi ja nilkkasi ovat. Anna niiden
painon laskeutua alustaan, pohkeitamyöten.
Polvesi pehmenevät, reitesi ja pakarasi ren-
toutuvat raskaina alustaa vasten. Tunne lan-
�osi paino.

Vatsasi ja rintakehäsi muu�uvat rennom-
miksi ja raskaammiksi jokaisella uloshen-
gityksellä. Myös koko selkäsi painautuu alus-
taa vasten pehmeänä ja painavana. Niskasi
ja har�asi sulavat koh� alustaa. Tunne olka-
varsiesi paino ja anna painon levitä alemmas
käsivarsiisi. Ranteesi pehmenevät ja kämme-
nesi ja sormesi lepäävät alustaa vasten.

Tunne, kuinka niskasi ja kaulasi pehmenevät.
Pääsi painautuu alustaan koko painollaan.
Anna otsasi ja leukasi rentoutua täysin.
Luovu myös kielesi jännityksestä, anna sen
vain rentoutua suusi sisällä. Anna kasvojesi
levätä. Painon myötä kehosi voi päästää ir�
kaikesta jännityksestä.

Kiinnitä nyt huomiota niihin osiin kehostasi,
jotka koske�avat alustaa. Mitkä kohdat ovat
täysin ilmassa? Kuinka erilaisilta nämä koh-
dat tuntuvat? Ala hiljalleen liikutella sormiasi
ja varpaitasi. Anna liikkeen kasvaa ja levitä
käsiisi ja jalkoihin. Voit myös keinutella lan-
�otasi kevyes� puolelta toiselle.

Hetken päästä voit alkaa availla silmiäsi ja
herätellä kehoasi kevyin ojennuksin ja hauko-
tuksin. Hakeudu rauhassa istuma-asentoon
ja siitä takaisin seisomaan. Huomaa olosi ke-
hossasi nyt ja kiitä itseäsi tästä harjoituk-
sesta.

JÄNNITYSHISTORIOIDEN KÄSITTELY:

Tapaamiskerran pääpaino on tässä. Kukin
kertoo vuorollaan omasta jännityshistori-
astaan sen verran kuin haluaa. Sen voi avata
muille täysin tai vaihtoehtoises� valita joi-
takin koh�a, jotka nostaa esiin. Voi myös ker-
toa, minkälaisia oivalluksia historian laa�-
minen toi. Omasta jännityshistoriasta ei tar-

OMAN JÄNNITYSHISTORIAN RAKENTAMI-
NEN:

Harjoituksessa pohditaan, mitkä asiat omas-
sa elämässä ovat aiheu�aneet jännitystä tai
lieventäneet sitä. Harjoitus au�aa jäsentä-
mään omaa elämää.

1. Piirrä paperille aikajana. Merkitse vuosi-
lukujen tai ikäsi avulla sellaiset kokemuk-
set, jotka ovat vaiku�aneet eri�äin pal-
jon elämääsi.

2. Merkitse si�en janalle suurimmat jänni-
tyksen kokemuksesi ja pelkosi. Mie� ja
kirjaa ylös myös asioita, jotka ovat hel-
po�aneet jännitystä.

Käytä halutessasi kirkkaita värejä ja itseäsi
mielly�äviä merkintätapoja ja symboleita.

Jännityshistorioiden rakentamiseen kannat-
taa käy�ää rauhassa aikaa. Jos tekeminen jää
kesken, voi työstämistä jatkaa kotona. Ohjaa-
jan on hyvä muistu�aa ryhmäläisiä tuomaan
jännityshistoriat mukaan seuraavalle kerral-
le, jolloin niitä käsitellään yhdessä.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.
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6. KERTA
– MINÄKUVA,
ITSETUNTO,
ITSEMYÖTÄTUNTO

TARVITTAVAT VÄLINEET: Vil�t, �etokone/
puhelin rentoutuksen toistoon

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa?

MINÄKUVA, ITSETUNTO,
ITSEMYÖTÄTUNTO -TEORIA:

Jänni�ämiseen lii�yy usein kolme keskeistä
aja�elutapaa:

1. Jänni�äjä suhtautuu kielteises� jännit-
tämisen oireisiin – ne eivät saisi tulla
näkyviksi muille, eivätkä aina itsellekään.
2. Jänni�äjä suhtautuu kielteises� itseensä.
Hänen on vaikea hyväksyä itseään sellaisena
kuin on, keskeneräisenä ja kaikenlaisine tun-
teineen.
3. Jänni�äjä on kovin riippuvainen siitä,
mitä muut hänestä aja�elevat. Hän hakee
hyväksyntää ympäristöltään, jo�a voisi sitä
kau�a hyväksyä itsensä.

Itsetunto ja itsemyötätunto:

Itsetunto määri�yy sillä, kuinka myönteinen
minäkäsitys ihmisellä on. Hyvän itsetunnon
omaava ihminen pitää itseään arvokkaana ja
hyvänä heikkouksistaan huolima�a. Itsetun-
to paranee, kun ihminen saa onnistumi-
senkokemuksia, ja vastaavas� heikkenee
epäonnistumisten seurauksena.

Lapsi, joka on kasvaessaan kokenut
hyväksyntää kaikkine puolineen, hyväksyy
itsensä ja erilaiset piirteensä paremmin
myös aikuisena. Moni jänni�äjä on joutunut
kasvuolosuhteista johtuen pei�ämään osan
piirteistään, ja kokee siksi itsensä hyväksy-
misen vaikeaksi.

Monelle jänni�äjälle hyvän itsetunnon vaa-
�mus saa�aa aiheu�aa toistuvan huonom-
muuden kokemuksen. Jokaisen itseluot-
tamus horjuu aika ajoin ja kaikissa meissä on
joitain ris�riitaisia ja epämielly�äviä puolia.
Jos itseä kohtaan voi suhtautua myötätun-
toises�, se kanna�elee myös silloin, kun
koemme avu�omuu�a tai häpeää. Itsemyö-
tätunto rauhoi�aa ja tasapaino�aa sisäi-
ses�.

Ris�riitainen ja vaa�va kuva itsestä:

Jänni�äjän minäkuva voi olla varsin ris�-
riitainen, hajanainen tai epäselvä. Elämän-
kokemukset ja ihmissuhteet eivät ehkä ole
tarjonneet �laisuuksia sovi�aa erilaisia
puolia ja ominaisuuksia osaksi itseä. Olo�la
voi vaihdella mustavalkoises� �lanteesta toi-
seen. Toisaalta itsessä saatetaan tunnistaa
rentoja ja rauhallisia puolia, toisaalta taas
koetaan huonommuu�a ja häpeää, jos olo
on jänni�ynyt.

Löytääkseen tasapainoa jänni�äjän on hyvä
alkaa tutustua erilaisiin puoliin itsessään.
Koetun jänni�äjäminäkuvan ja ihanne-
minäkuvan välinen ris�riita ylläpitää osal-
taan jännitysoireilua. Jänni�äjä saa�aa pelä-
tä toisten huomion kohdistumista itseen,
mu�a samanaikaises� toivoo, e�ä voisi olla
�lanteessa täysin vailla jänni�ämisen tuntei-
ta ja ehkä jopa paistatella hyväksynnän valo-
keilassa. Tällöin tavallinen selviytyminen jän-

vitse kertoa mitään. Halutessaan voi vain
keski�yä kuvailemaan, miltä historian teke-
minen tuntui.

PUHKEA KUKKAAN -HARJOITUKSEN
OHJEISTUS:

Tämän harjoituksen avulla voit pyrkiä muut-
tamaan kielteistä suhtautumistasi omiin ky-
kyihisi.
Sulje silmäsi. Aja�ele mielessäsi kukkaa. Se
on kauniinmuotoinen ja värinen (väri voi olla
mikä tahansa), mu�a sen terälehdet ovat
supussa. Hengitä rauhallises� ja tuo kukka
vähitellen lähemmäksi itseäsi, kunnes sinä ja
kukka ole�e yhtä. Ollessasi kukka huomaat,

e�ä tahdot avata terälehtesi ja esitellä itse-
äsi kaikessa loistossasi.
Jatka hengi�ämistä ja kuvi�ele mielessäsi
lämpöä – nousevan auringon ensi säteitä.
Aamu sarastaa, ja kukka rentoutuu sen läm-
mössä. Terälehdet avautuvat levälleen, ja
kukka pääsee oikeaan muotoonsa. Se on
suurenmoinen. Nau� avoimuuden ja vapau-
den tunteesta.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.

KOTITEHTÄVÄN OHJEISTUS: Mie� omia
vahvuuksiasi ja valmistaudu kertomaan
jostakin vahvuudestasi seuraavalla kerralla.
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Jos itseen voi suhtautua yhtä lempeäs� kuin
hyvään ystävään, jänni�yneisyys tuntuu
siede�ävältä. Neutraali ja myönteinen kuva
itsestä ylläpitää mielen tasapainoa ja kieltei-
nen kuva ongelmien ja ris�riitojen kokemus-
ta. Mielen tasapaino ja mielenterveys eivät
kuitenkaan merkitse ris�riida�omuu�a, oi-
ree�omuu�a tai ongelma�omuu�a – nämä
kokemukset ovat osa ihmiselämää.

Mielen tasapainoa on se, e�ä on rii�äväs�
keinoja

• palau�aa tasapainoa
• ratkoa ongelmia
• sietää oireita, ris�riitoja ja omaa epätäy-

dellisyy�ä
• hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, sen

sijaan, e�ä aja�elee ”hyväksyn itseni,
kun en enää jännitä tai tunne epävar-
muu�a”

Miten itsetuntemus au�aa jänni�ävissä
�lanteissa:

Itseään ja jännitysoireitaan on mahdollista
oppia tarkemmin tuntemaan ja sietämään.
Itsetuntemus kehi�yy, kun voi harjoitella tur-
vallisissa olosuhteissa. Harjoi�elun myötä
huomion oppii suuntaamaan omaan sanot-
tavaan, eikä tuntemuksiin, tunne�laan ja
olemukseen. Vaikenemisen sijaan on hyvä
opetella puhumaan jänni�ämisestä ja pe-
loista ystäville ja muille ihmisille. Sen sijaan,
e�ä pyrkii kontrolloimaan pelkoja tai jänni-
tyksen ilmenemistä, kanna�aa luoda myö-
tätuntoista ja ymmärtävää suhde�a niihin:
”Uskallan ja haluan olla toisten kanssa teke-
misissä peloista ja jännityksestä huolima�a.
Nämä tuntemukset ja jännitys ovat osa mi-
nua ja minun tapani kokea joitain �lanteita.”
Näin pystyy hyväksymään paremmin itsensä,

tunteensa ja reak�onsa. Kanna�aa myös
yri�ää nähdä toiset erillisinä ihmisinä, eikä
ihmismassana. Kullakin on tapansa nähdä
muut ja maailma: ”Minulla on oma tapani
kokea asioita ja muilla on oma tapansa.
Olemme erilaisia – emme heikompia, vah-
vempia tai arvo�omampia kuin toiset.”
Usein ihminen ylisamastuu ajatuksiinsa ja
tunteisiinsa ja pitää niitä täysin tosina:
”Koska aja�elen tai tunnen näin, siispä se on
to�a.” Jänni�äjä voi tulkita �lanteen vaaralli-
semmaksi kuin se todellisuudessa on. Usein
jänni�äjä pelkää paljastuvansa ja kokee jän-
ni�ämisensä häpeällisenä. On hyvä muistaa,
e�ei jännityksen tuntemuksilla ole suoraa
yhtey�ä onnistumisen tai epäonnistumisen
kanssa eivätkä oireet kerro ihmisarvosta tai
taidoista.

Tilanteeseen on hyvä hakea suhteellisuu�a
ja realis�suu�a. Voi poh�a, mikä merkitys
esityksellä, sosiaalisella �lanteella tai kuuli-
joilla todellisuudessa on oman elämän kan-
nalta. Myönteinen suhtautuminen itseen se-
kä huumori laukaisevat jännitystä. Joillekin
ajatus myönteisestä suhtautumisesta voi
tuntua vaa�valta. Tällöin ei ehkä kannata
pyrkiä ”posi�iviseen aja�eluun”, sen sijaan
neutraali ja realis�nen kuva itsestä, yleisöstä
ja �lanteesta voi au�aa.

Hyväksyvän ja myötätuntoisen suhtautu-
misen ylläpitäminen itseä kohtaan voi olla
monille yllä�ävän vaikeaa. Usein tarvitsem-
me hyväksyvän asenteen ylläpitämiseen kes-
kustelua muiden kanssa. Tärkeän henkilön
tuki, kannustus, ymmärrys, huomio ja kan-
nustava palaute au�avat vahvistamaan
kuvaa itsestä arvokkaana ja rii�ävänä.

KESKUSTELU: Oletko kertonut jänni�ä-
misestä monille? Au�oiko kertominen? Mi-

nitystä aiheu�avassa �lanteessa ei vält-
tämä�ä riitä, vaan sen sijaan pitäisi kokea jo-
tain vielä enemmän. Jänni�äjä vaa�i itsel-
tään usein paljon, mu�ei aina tunnista tätä.
Usein hän pitää korkeita vaa�muksiaan nor-
maaleina ja kohtuullisina. Tämä voi merkitä
odotusta rikkee�ömästä minäkuvasta, jossa
virheitä, heikkou�a ja haavoi�uvuu�a ei
sallita. Jänni�äjä voi soimata itseään vuosi-
enkin jälkeen siitä, mitä on tehnyt tai sano-
nut. Osa jänni�äjistä arvioi itseään kokonaan
eri asteikolla kuin muita: toisille sallitaan
huoma�avas� enemmän virheiden tekemis-
tä kuin itselle. Osa jänni�äjistä on varsin vaa-
�via myös muita kohtaan. Jotkut taas pe�y-
vät ihmissuhteissa herkäs�, koska he kohdis-
tavat muihin usein �edostama�oman vaa�-
muksen, e�ä itseä olisi kohdeltava täydel-
lisen oikein.

Kielteinen sisäinen puhe ja automaa�set
ajatukset:

Jänni�äjä suhtautuu usein kielteises� it-
seensä, muihin ja maailmaan. Kielteinen si-
säinen puhe voi olla yritys suojella itseä logii-
kalla ”pessimis� ei pety” tai ”pahimpaan
varautuminen au�aa selviytymään”. Todel-
lisuudessa kielteinen aja�elutyyli ei auta,
vaan tuo�aa ja ylläpitää ahdistuneisuu�a.
Ihminen voi to�ua kielteisiin aja�eluta-
poihinsa jopa siinä määrin, e�ä alkaa pitää
myönteistä palaute�a epäluote�avana. Osa
jänni�äjistämureh�i pitkään tulevia haastei-
ta ja menneitä epäonnistumisia. Aina jännit-
täjä ei �edosta aja�elunsa kielteisyy�ä, vaan
pitää ajatuksiaan tosina ja vaa�muksiaan
kohtuullisina silloinkin, kun mitään ”todis-
tusaineistoa” kielteisille tulkinnoille ei löydy.
Koska omat ruumiin reak�ot vielä vahvis-
tavat kielteistä sisäistä puhe�a, kokemus it-
sestä ja muista on jänni�äjälle to�a.

Automaa�sen nega�ivisen aja�elun ja kiel-
teisen suhtautumisen takaa löytyy omaa
oloa ja reagoin�a ohjaava, itseä, muita tai
�lanne�a koskeva syvempi sisäisiin mieliku-
viin lii�yvä uskomus. Sisäinen puhe kumpu-
aa oppimiskokemuksista ja kielteises�
sävy�yneistä sisäisistä vuorovaikutusmal-
leista. Tavat ovat usein niin �edostama�o-
mia ja automaa�sia, e�ä niitä voi olla vaikea
muu�aa ilman harjoi�elua ja ulkopuolista
apua. Jänni�ämisen taustalla on usein kyvyt-
tömyy�ä luo�aa oman yksilöllisyytensä ja
erityislaatunsa arvokkuuteen. Jänni�äjä läh-
tee hakemaan muilta vahvistusta siihen, mil-
lainen hän on. Pelkona on, e�ämuutmäärit-
tävät itsen arvo�omaksi, heikoksi tai häpeäl-
liseksi. Tällaiseen tulkintaan saa�aa rii�ää
pieni, merkityksetönkin palaute. Kun ei voi
kokonaisvaltaises� luo�aa omaan olemi-
seensa, on al�ina muiden arvioinneille. Jän-
ni�äjän on vaikea vastaano�aa toisen palau-
te�a ymmärtäen sen olevan toisen arvio – ei
totuus tai kaiken ka�ava osoitus omasta mi-
tä�ömyydestä tai arvo�omuudesta.

Omaaminäkuvaa voi tarkentaa ja korjata, jos
saa rii�äväs� onnistumisen kokemuksia.
Koska itsensä ilmaisemiseen lii�yvät kieltei-
set asenteet ovat pitkäl� opi�uja, niistä on
myös mahdollista oppia pois toiselta saadun
tuen avulla.

KESKUSTELU:Missä asioissa voisit suhtautua
itseesi myötätuntoisemmin?

TEORIA JATKUU:

Minäkokemuksen tasapaino:
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7. KERTA
– TUNNETAIDOT JA
TIETOISUUSTAIDOT

TARVITTAVAT VÄLINEET: Vil�t, �etokone/
puhelin rentoutuksen toistoon

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa?
Miltä tuntui muu�aa mu�a-sana ja-sanaksi?

TUNNETAIDOT -TEORIA:

Myönteisten tunteiden viljely ja taito säädel-
lä tunteita johtaa yleensä parempaan tervey-
teen ja toimintakykyyn. Omien ja toisten
tunteiden tunnistaminen ja niiden ennakoin-
� ja säätely ovat tärkeitä mielenterveyden
kannalta.

Keskustelu:Mitä tunteet mielestänne ovat?

(Sille on useita määritelmiä. Yksinkertai-
simmillaan viitataan yksilön reak�oon, johon
lii�yy kehon viri�yminen, �etoinen kokemus
ja tunteen ilmaisu. Pohja tunteiden kokemi-
selle muodostuu synnynnäisistä taipumuk-
sista reagoida ja käy�äytyä eli aiemmin pu-
hutusta temperamen�sta.)

Parikeskustelu: Sanotaan, e�ä tunteet ovat
hyvä renki, mu�a huono isäntä. Mitä sillä
voitaisiin tarkoi�aa?

(Tunteet ovat usein epätarkkoja, jäsenty-
mä�ömiä ja nopeita. Ne voivat johtaa virhe-
tulkintoihin ja ohjata harhaan. Tunne-elämä
on tasapainosta, kun tunteet heräävät sopi-
van voimakkaina ja tarkoituksenmukaisina
�lanteeseen nähden.)

Tunteet ovat yleensä lyhytaikaisia reak�oita.
Ne ovat eri asia kuin mieliala, joka on pidem-
pikestoinen. Mieliala kuitenkin vaiku�aa
myös tunteisiin. Minäkuvan ja itsetunnon
perustana olevat käsitykset itsestä ovat
tunnepitoisia. Tunteet ovat mukana kaikessa
vuorovaikutuksessa. Ne ovat mukana myös
mm. kyvyssä toivoa, haaveilla, luo�aa ja
arvostaa.

Perustunteet ovat yhteisiä kaikkialla maail-
massa. Esim. mielihyvä, suru, viha, hämmäs-
tys, inho ja pelko yhdistävät jokaista ihmistä.
Lisäksi on valtava määrä tunteiden muun-
nelmia ja yhdistelmiä.

Tunteet ilmenevät aina samaan aikaan sekä
mielessä e�ä kehossa.

Parikeskustelu: Missä kohtaa kehoanne
tunne�e surun, vihan, pelon ja ilon?
Jännityksestä onkin jo puhu�u.

Tiedetään, e�ä tunnetaidot lisäävät voima-
varoja. Mitä tunnetaidot si�en ovat:

• tunteiden havaitseminen ja tunnis-
taminen

• tunteiden hyväksyvä kohtaaminen
• kyky ilmaista tunteita
• tunteiden säätely ja itsehillintä
• itsen hyväksyminen
• myönteisten tunteiden viljely
• hyvinvoinnista huoleh�minen
• jämäkkyys ja omat rajat
• kielteisten aja�elumallien tunnistami-

nen ja haastaminen
• tunteet aja�elukyvyn apuna
• itsearvostus ja itseluo�amus

ten asiaan suhtaudu�in? Usein muut ovat
ymmärtäväisempiä jänni�ämisen suhteen
kuin jänni�äjä itse.

ESIINTYMIS- JA YLEISÖHARJOITUS: Ko�-
tehtävänä oli omien vahvuuksien poh�-
minen. Jokainen tulee vuorollaan ryhmän
eteen kertomaan jostakin omasta vahvuu-
destaan. Vahvuudesta saa kertoa haluamal-
laan tavalla, pitkäs� tai lyhyes�. Kun vahvuus
on esitelty, esiintyjä kumartaa, jolloin yleisö
antaa esiintyjälle valtavat, raikuvat aplodit.
(Tässä etenkin ohjaajalla on suuri vastuu,
jo�a aplodit todella ovat raikuvat.) Har-
joitellaan siis myös yleisössä olemista ja
varmistetaan esiintyjälle hyväksyvä koke-
mus.
Kierroksen jälkeen keskustellaan siitä, miltä
harjoi�een tekeminen tuntui.

VERTAUSKUVAHARJOITUS:
Siirrytään la�alle makaamaan ja suljetaan
silmät.
Vertauskuva: Vedät köy�ä hirviön kanssa.
Hirviö on iso, ruma ja hyvin vahva. Sinun ja
hirviön välissä on pohjaton kuilu. Jos häviät
köydenvedon, putoat kuiluun ja sinun käy
huonos�. Siispä vedät ja kiskot, mu�a mitä
kovemmin vedät, sitä kovemmin myös hirviö
vetää, ja kuilun reuna näy�ää olevan yhä
lähempänä. Kun olet putoamaisillasi kuiluun,
päästä ir� köydestä.
Käytkö kamppailua jännityksesi tai vaikean
menneisyytesi kanssa? Voitko hyväksyä asi-
an, luopua taistelusta ja jatkaa eteenpäin?

RENTOUTUS: Itsensä arvostaminen7.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.

KOTITEHTÄVÄN OHJEISTUS: Mu�a-
ajatukset. Estääkö sana ”mu�a” sinua joskus
tekemästä asioita, joita haluat tehdä? Mitä
tapahtuu, kun vaihdat ”mu�a”-sanan ”ja”-
sanaksi?
”Haluan mennä lenkille, mu�a / ja minua
väsy�ää.”
”Haluan pitää esityksen, mu�a / ja minua
jänni�ää ja ääneni värisee.”
”Haluan kertoa jännityksestäni muille, mu�a
/ ja pelkään, e�ä minua pidetään outona.”
Kokeile vastaavaa omien mu�a-ajatustesi
kanssa. Tutki, mitä tapahtuu, jos ope�elet
tekemään asioita epämielly�ävien tunteiden
kanssa.

Valmistaudu kertomaan seuraavalla
kerralla kokemuksistasi.
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HENGITYSHARJOITUKSIA ÄÄNTÄ AVUKSI
KÄYTTÄEN -OHJEISTUS:

• Vahvista uloshengitystä käy�ämällä
ääntä: huokaise ääneen tai hyräile ulos-
hengityksen aikana äänne�ä ”aaaaa”,
”ooooo”, ”uuuu” tai ”mmmmm”.

• Makaa selin polvet koukussa. Vie kädet
sisäänhengityksen aikana pään yli lat-
�aan. Heitä kädet vauhdikkaas� ulos-
hengityksen aikana takaisin vartalon vie-
relle, ja huokaa tai sano ”ULOS”. Äänesi
avulla heität pois asioita, joista haluat
päästä eroon (ärsyyntymistä, turhau-
tumista, jännitystä, pelkoa).

• Seisten: Hengitä sisään, uloshengityksen
aikana huokaise tai voihkaise ja päästä
pää / har�at / koko ylävartalo rennoksi
alas.

• Nyrkkeily eteenpäin. Hengitä jokaisella
iskulla ulos, ääni tehostaa iskun voimaa:
”HUH-HUH-HUH!”

TIETOISUUSTAIDOT: Tietoisuustaitoharjoi-
tukset voivat au�aa jänni�ämisen hallin-
nassa. Harjoituksilla pyritään hyväksyvään,
�etoiseen läsnäoloon, joka tarkoi�aa tässä
hetkessä olemista valppaana ilman arvos-
telua. Tavoi�eena on keski�yä �etoises�
yhteen asiaan kerrallaan. Harjoituksissa
pysähdytään tähän hetkeen ja havain-
noidaan tuntemuksia, mielikuvia, tunteita ja
ajatuksia. Harjoitusten avulla voi vahvistaa
luo�amusta siihen, e�ä omia tunteita voi
sietää ja säädellä. Lisäksi �etoisuustaidot
au�avat tunnistamaan omia tyypillisiä arvos-
televia ajatuksia.

Hyväksyvää, �etoista läsnäoloa voi harjoi-
tella päivi�äisissä arkiaskareissa, kuten �s-
kaamisessa, hampaiden harjauksessa, appel-
siinin kuorimisessa. Käytä aistejasi: katsele,

kuuntele, tunnustele ja haistele pyrkimä�ä
mihinkään. Ideana on tuoda lempeä tark-
kaavaisuus siihen, mitä on juuri tekemässä.

SKANNAUSHARJOITUKSET:

Skanneri8.

Mindfullness kehoskannaus9.

LOPETUS: Fiiliskierros. Mikä olo jäi? Mikä
tuntui hyvältä? Mikä vaikealta? Seuraavan
kerran aiheen esi�ely.

KOTITEHTÄVÄN OHJEISTUS: Onnistumis- ja
kiitollisuuspäiväkirja. Kirjaa viikon ajan ylös
jokaisesta päivästä yksi onnistuminen ja yksi
asia, josta olet kiitollinen.

Keskustelu: Tunteiden säätely: Mitä se voisi
tarkoi�aa? (Kykyä havaita, tunnistaa, ilmais-
ta ja kanavoida tunteita.) Kun oppii havain-
noimaan ja �edostamaan omia tunnereak-
�oitaan, voi vaiku�aa siihen, miten niiden
kanssa toimii. Lisäksi on tärkeää hyväksyä
kokemansa tunteet ja ymmärtää niitä. Tun-
teiden säätely on kykyä vaiku�aa siihen,
mitä, kuinka pitkään ja kuinka voimakkaas�
missäkin �lanteessa tuntee. Tunteiden ilmai-
su on kykyä tuoda omat tunteet muiden �e-
toisuuteen. Esimerkiksi ihmissuh-
teiden vahvistamiseen ja yl-
läpitämiseen tarvitaan
myönteisten tuntei-
den näy�ämistä.
Myös haastavien
tunteiden ilmai-
su ja niistä pu-
huminen turval-
lisessa ympäris-
tössä ovat tär-
keitä hyvinvoin-
nin kannalta.

Tunteita ei voi
täydellises� hallita,
eikä se ole tavoite-
kaan. Säätely ei ole sa-
ma asia kuin manipuloin�
joksikin muuksi. Tunteiden säätely
ei myöskään tarkoita tunteiden kieltämistä
tai tukahdu�amista. Säätelyllä tarkoitetaan
kohtaamista, käsi�elyä ja annostelua. Se on
kykyä kokea tunteita sopivan kokoisina niin,
e�eivät ne käy liian voimakkaiksi, pitkä-
kestoisiksi, kuormi�aviksi tai vahingollisiksi.

Kun omat tunteensa �edostaa, voi avuksi
o�aa myös järjen. Kun huomaa esimerkiksi
jänni�ävänsä, voi etsiä siihen syytä tai tehdä
�etoises� vaikkapa hengitysharjoituksia.

Kun pystyy säätelemään tunteitaan, ei ole
niin haavoi�uvainen tunteiden vaikutuk-
selle. Kaikenlaiset tunteet kuitenkin kuuluvat
elämään ja niiden tunteminen on tärkeää.
Vaikka ihmisellä olisi hyvät tunnesäätely-
taidot, tapahtuu haastavissa �lanteissa yli-
tai alisäätelyä eli joko hillitsee tunnereak-
�ota liikaa tai tunne purkautuu hallitsemat-
tomas�. Tämä kuuluu normaaliin elämisen
ope�eluun.

TUNTEEN HYVÄKSYMINEN -
HARJOITUKSEN OHJEISTUS:

Asetu makuulle ja sulje
silmäsi. Ais�, mikä
tunne�la on juuri
nyt päällä. Hyväk-
sy tunne, älä
taistele sitä vas-
taan. Kuuntele,
mikä on tunteen
vies� sinulle.
Tu n n u s t e l e ,
miltä tunne tun-
tuu omassa ke-
hossasi, esim. pu-

ristus, panssari, ke-
veys. Hyväksy itsesi

mahdollisimman koko-
naisena, lämpimäs� ja

myötätuntoises�. Tiedä, e�ä ky-
seessä on tunne, joka menee ohi. Älä välitä,
vaikka tunne eh�si muu�ua useamman ker-
ran harjoi�een aikana. Kuulostele kutakin
tunne�a samalla kiinnostuksella ja myö-
tätunnolla.
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VIIMEINEN RENTOUTUS: Astei�ain etenevä
eli progressiivinen rentoutus11.

LOPPUSANAT: Uusia asioita on harjoiteltava
rii�ävän pitkään, jo�a tulokset alkavat nä-
kyä. Sama pätee vaikkapa pyörällä ajamisen,
pianonsoiton tai kielten ope�eluun. Asiat,
joilla on merkitystä elämässä ja joita todella
haluaa tavoitella, vaa�vat usein aikaa ja
kärsivällisyy�ä, sitkey�ä ja sisukkuu�a.
Esteiksi voivat tulla erityises� omat ajatukset
ja tunteet, kuten ahdistus, pelko ja huoli sii-
tä, e�ei ole tarpeeksi hyvä. Ne hyppäävät
�elle ja yri�ävät rakentaa �esulun, joka estää
jatkamasta matkaa. Tarvitaan sisua ja halua
jatkaa, kun kohtaa näitä esteitä.

Ei tule pudota siihen ansaan, e�ä yri�ää en-
sin korjata ahdistuksensa ja vasta si�en voi
elää sellaista elämää kuin haluaa. ”Sitku”-
aja�elu kanna�aa unohtaa. Juuri nyt, tä-
nään, voi ryhtyä tekemään asioita, jotka ovat
itselle tärkeitä. Jokainen hetki on uusi mah-
dollisuus tehdä tuo valinta, huolima�a siitä,
mitä on kokenut aiemmin. Tee se valinta!

KIITOKSET JA LOPPUAPLODIT

8. KERTA
– ARVOT,
TULEVAISUUS,
PALAUTE JA
ARVIOINTI

TARVITTAVAT VÄLINEET: Vil�t, arvojen
ostoslistat, palautekyselyt, kyniä

KUULUMISKIERROS: Miten menee? Mitä jäi
mieleen viime kerrasta? Miten ole�e eden-
neet al�stusharjoitusmateriaalin kanssa ja
miten aio�e jatkaa kurssin lopu�ua? Miltä
onnistumis- ja kiitollisuuspäiväkirjan pitä-
minen tuntui?

ALKURENTOUTUS: Harjoitus stressin ja jän-
nityksen poistamiseksi. Harjoitukseen10.

KESKUSTELU (ARVOT JA TULEVAISUUS):
• Mitkä asiat vievät tällä hetkellä elä-

mässäsi eniten aikaa?
• Mitä haluat seuraavaksi saavu�aa?
• Mitä haluat elämältä?
• Miten haluat kehi�ää itseäsi?

ARVOJEN OSTOSLISTA -TEHTÄVÄN
OHJEISTUS: (Oppaan lii�eenä, tulosta jokai-
selle oma kappale.)Mie� nyt vähän toisesta
näkökulmasta, mitä asioita toivot elämäsi
sisältävän. Mikä sinulle on tärkeää ja tavoi-
teltavaa? Mitä ostaisit osaksi omaa elämää-
si, minkä asioiden osuu�a kasva�aisit? Nyt
ei tarvitsemie�ä,mihin on varaa. Voit valita
kaikki itsellesi tärkeät kohdat.

KESKUSTELU: Millaista haluat elämäsi ole-
van? Mitä haluat tehdä? Kun selvi�ää itsel-
leen, mitä todella haluaa, seuraa yleensä tar-
ve tehdä muutoksia elämässä. Muutoksesta
voi seurata väliaikaises� lisää epävarmuu�a,

jännitystä ja ahdistusta. Helpointa on aloit-
taa pienistä ja yksinkertaisista muutoksista.
Jokainen saa vuorollaan kertoa, minkä pie-
nen muutoksen aikoo toteu�aa ensimmäi-
senä.

HUONEENTAULU -TEHTÄVÄN OHJEISTUS:
Pohdi itsellesi tärkeitä asioita ja tee oma
huoneentaulusi arvojen ostoslistan toiselle
puolelle. Mitä juuri sinun huoneentaulussasi
lukisi? (Jos ryhmäläisillä on vaikeuksia päästä
alkuun, voi heille lukea ääneen jonkin huo-
neentaulun, jo�a ajatus tulee selväksi.)

SANA KERRALLAAN -TARINA: Toistetaan
kurssin alkupuolella tehty al�stusharjoitus.
(Ohje sivulla 16) Tuntuiko harjoi�een teke-
minen erilaiselta nyt kuin viimeksi?

PALAUTEKESKUSTELU:
Kurssin kokoaminen: alun tutustumisen ja
ryhmäytymisen jälkeen on pohdi�u jännit-
tämisen fysiologiaa, al�stamista, rentou-
tumisen merkitystä, mielikuvien vaikutusta,
selviytymiskeinoja jänni�ävissä �lanteissa,
sosiaalisuu�a ja sosiaalisia taitoja, jännit-
tämisen syitä, minäkuvaa, itsetuntoa ja
itsemyötätuntoa, tunnetaitoja, �etoisuus-
taitoja, ja nyt arvoja ja tulevaisuu�a.

• Mikä kurssilla oli sinulle kaikkein tärkein
asia?

• Mikä oli vaikein aihe tai sisältö?
• Mikä oli hyödyllisin teema tai yksi�äinen

harjoitus?
• Mitä olet oppinut?

KIRJALLISET PALAUTTEET: Kurssin kehit-
tämisen takia palau�een kerääminen on
tärkeää. Palautekyselyn voi muotoilla itse tai
käy�ää oppaan lii�eenä olevaa valmista
pohjaa.
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ohjaajan paikalle, joka etsii nyt uu�a
katsekontak�a. Nyt se henkilö, johon ohjaaja
saa katsekontak�n, kutsuu ohjaajaa sano-
malla ”tule” ja ohjaaja alkaa liikkua koh� tätä
henkilöä. Sama ketju toistuu. Katsekontak�
ja kutsu on saatava ennen kuin liikkumaan
lähtevä osallistuja eh�i edellisen kutsujan
paikalle. Näin ringissä uudelle paikalle liikkuu
koko ajan joku.

ESIINTYMISHARJOITUKSIA:

Tällainen minä olen: Seistään ringissä selät
piirin keskustaan päin. Jokainen sanoo vuo-
rollaan jonkin tosiasian itsestään ja kaikki,
joihin se pätee, kääntyvät kasvot keskustaan
päin näkemään toisensa. Lopuksi keskus-
tellaan siitä, miltä harjoi�een tekeminen
tuntui.

Ominaisuusleikki: Kukin o�aa lappukasasta
viisi ominaisuuslappua, ja jos ne eivät sovi
itseen, käydään vaihtamassa sopima�omat
laput muiden kanssa. Esim. "tykkään rock-
musiikista", "pidän tulisesta ruuasta" jne. Jos
muillakaan ei ole itselle sopivia lappuja va-
paana, voi lappuja vaihtaa alkuperäisestä
lappukasasta. Lopuksi ominaisuudet käy-
dään läpi niin, e�ä jokainen tulee vuorollaan
ryhmän eteen esi�elemään itsensä ominai-
suuslappujen avulla.

Asento viime kerran tunnelmista: Jaetaan
ryhmä puoliksi. Toinen puolisko rakentaa
ensin omilla kehoillaan kuvan viime kerran
tunnelmista ja toinen katsoo. Sen jälkeen
vaihdetaan esiintyvää ryhmää. Kuvia voi
rakentaa muistakin aiheista.

Äänimaisema: Ase�audutaan rinkiin ja
suljetaan silmät. Luodaan yhdessä ääni-

maisema sovitusta paikasta (esim. metsä,
suurkaupunki, tori). Keskitytään ennemmin
kuuntelemaan kuin tuo�amaan itse ääntä.

Progressiivinen esiintymisharjoitus: Kukin
tulee vuorollaan ryhmän eteen. Ensim-
mäisellä kierroksella tulee valita edessä ol-
lessaan joku ryhmäläinen, o�aa häneen
katsekontak�, sanoa hänen nimensä ja vaih-
taa si�en paikkaa tämän henkilön kanssa.
Toisella kierroksella edessä olija vastaa joi-
hinkin ohjaajan ase�amiin kysymyksiin liit-
tyen yleisöön, esim. ”kuinka monella on vaa-
lea tukka, kuinka monella on mustat kengät
jne.” Viimeisellä kierroksella edessä olija ker-
too omasta viikonlopustaan.

Alias-kohtaus: 2-3 osallistujaa ase�autuu
muun ryhmän eteen. Jokaiselle annetaan
yksi Alias-kor�. Esiintyjille annetaan aihe,
josta he alkavat keskustella. Kunkin on sisäl-
lyte�ävä puheeseensa omassa kor�ssa esiin-
tyvät sanat järjestyksessä.

Istuu seisoo makaa: Kolme osallistujaa
ase�autuu muun ryhmän eteen. He keksivät
vuorotellen sanoja aakkosjärjestyksessä,
esim. ensimmäinen sanoo ”apina”, toinen
”banaani”, kolmas ”chili” jne. Harjoi�een
aikana edessä olijoista yhden tulee koko ajan
istua, yhden seistä ja yhden maata. Kun joku
vaihtaa asentoa, muut reagoivat tähän niin,
e�ä kaikki eri asennot toteutuvat edelleen.

Maailman huonoin: Ryhmäläiset aset-
tautuvat rinkiin. Valitaan jokin amma� tai
harrastus. Kukin vuorollaan tulee ringin kes-
kelle ja esi�ää maailman huonoimman ver-
sion tämän amma�n tai harrastuksen har-
joi�amisesta. Esim. jos vali�u amma� olisi
lääkäri, voisivat huonot suoritukset sisältää
verikammoa tai lääkkeiden väärinkäy�öä.

Kuvatun kurssiohjelman harjoitukset
paino�uvat rentoutumiseen, koska se oli
kevään 2020 kurssilaisten erityinen toive. Jos
tulevilla kursseilla toivotaan enemmän
esiintymisharjoituksia, voi rentoutushar-
joituksia korvata näillä esiintymistä harjoit-
tavilla al�stusharjoituksilla. Harjoi�eet on
merki�y liikennevalovärikoodeilla siten, e�ä
vihreät harjoi�eet ovat kaikkein helpoimpia,
punaiset haastavimpia.

Sosiaalisten �lanteiden pelosta kärsiville
ryhmäläisille al�stusharjoituksia saa lisä�yä
paino�amalla kurssilla keskusteluosuuksia.

VIRITTÄYTYMISHARJOITUKSIA:

Swish-boing-bang: Pelaajat ase�uvat rinkiin
ja yksi pelaajista aloi�aa heilau�amalla
molemmat kätensä koh� signaalin kulku-
suuntaa samalla sanoen ”Swish!”.
Jokainen pelaaja siirtää signaalin väli�ömäs�
eteenpäin samalla ”Swish!”-termillä ja liik-
keellä.
Signaalin kulkusuunnan voi muu�aa lai�a-
malla kädet ris�in rinnan eteen, koh� sig-
naalin tulosuuntaa samalla sanoen ”Boing!”.
Signaalin voi hei�ää ringin yli ”ampumalla”
jotain muuta pelaajaa, osoi�aen tätä etu-
sormella ja sanomalla ”Bang!”. Tällöin sig-
naalin saanut pelaaja siirtää sen ”Swishillä”
haluamaansa suuntaan.

Kävely �lassa harjoitus: Ensin kävellään �-
lassa itsekseen, pyöritellään har�oita, suo-
ristetaan ryh�ä ja keskitytään hengit-
tämiseen. Si�en aletaan huomioida muita �-
lassa olijoita. Kun ohjaaja huutaa ”stop”, täy-
tyy pysähtyä ja sulkea silmät. Ohjaaja kysyy
kysymyksiä, esim. ”missä on lähin punapai-
tainen henkilö, missä on ovi jne.”. Ryhmä-
läiset osoi�avat sinne, missä aja�elevat

kysytyn asian olevan. Si�en avataan silmät ja
katsotaan, kuinka lähelle osu�in. Tämän jäl-
keen jatketaan �lassa liikkumista ja pysäh-
dytään uudelleen, kun käsky käy.

Peili-harjoitus: Parit seisovat vastakkain. Toi-
nen tekee liikkeitä hitaas� musiikin tahdissa
ja peili toistaa liikkeet samaan aikaan. Mo-
lemmat saavat vuorollaan johtaa ja seurata
liike�ä.

Hokkaido: Pelaajat ase�uvat rinkiin.
Jokaisella pelaajalla on käsissään miiminen
samuraimiekka. Yksi pelaajista nostaa
miekan päänsä yläpuolelle samalla huutaen
”Ho!”. Tämän pelaajan vierustoverit lyövät
omat miekkansa vaakatasossa koh� miekan
nostaneen keskivartaloa ja huutavat ”Kkai!”.
Tämän jälkeen miekan aluksi nostanut pe-
laaja siirtää signaalin lyömällä miekan alas-
päin koh� jotakin toista pelaajaa ringillä kat-
sekontak�n kanssa, samalla huutaen ”Do!”.
Signaalin saanut pelaaja nostaa miekan
päänsä yläpuolelle ja huutaa ”Ho!” ja sama
ketju toistuu.

Vihreä pallo: Asetutaan rinkiin. Ohjaaja
lähe�ää kuvitellun vihreän pallon liikkeelle
hei�ämällä sen miimises� jollekin ringissä.
Ennen hei�ämistä tulee katsekontak�lla
varmistaa, e�ä vastaano�aja �etää o�aa
pallon vastaan. Hei�äessä sanotaan ”vihreä
pallo”. Palloa liikutetaan ringissä tällä tavalla,
ja kun liiku�elu sujuu hyvin yhdellä pallolla,
voi ohjaaja lähe�ää liikkeelle toisen värisen
pallon, jolloin ringissä liikkuu kaksi palloa. Jos
harjoitus sujuu hyvin, voi liikkeelle lai�aa
vielä kolmannenkin, erivärisen pallon.

”Tule”: Asetutaan rinkiin. Ohjaaja etsii
katsekontak�n johonkuhun ja saatuaan sen
sanoo ”tule”. Kutsu�u henkilö alkaa siirtyä
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L O P U K S I
Mahdolliset tulevaisuuden jänni�äjien tuki-
kurssit tulevat todennäköises� olemaan hy-
vin erilaisia kuin tässä esi�elemäni versio ja
hyvä niin. Jos aihe on alun perin ollut vieras,
on se oppaan kau�a toivo�avas� tullut hie-
man tutummaksi. Toivon, e�ä opas innostaa
luomaan omannäköisiä kursseja yhdessä
ryhmän kanssa. Jokainen osallistuja on oman
itsensä asiantun�ja ja kykenee parhaiten
määri�elemään omat tarpeensa ja luomaan
omat tavoi�eensa. Oppaan avulla pääsee
toivo�avas� alkuun.

ONNEA
MATKAAN!

(Maailman huonoin jänni�äjien tukikurssin
ohjaajakin voi olla hauska.)

Lyhyt esitelmä omasta lempiaiheesta esiin-
tymisasentoa vaihdellen: Yksi kerrallaan pi-
tää suunni�elema�oman lyhyen esitelmän
valitsemastaan aiheesta. Esitelmän aikana
pitää istua, seistä, maata, hyppiä ja pyöriä.

Lyhyt esitelmä omasta lempiaiheesta kiel-
letyllä kirjaimella: Yksi kerrallaan pitää suun-
ni�elema�oman lyhyen esitelmän valitse-
mastaan aiheesta. Esitelmää pidetään muu-
ten normaalis�, mu�a etukäteen valitaan
yksi kirjain, jota esitelmänpitäjä ei saa käyt-
tää lainkaan.

Lyhyt esitelmä omasta lempiaiheesta yh-
dellä alkukirjaimella: Yksi kerrallaan pitää
suunni�elema�oman lyhyen esitelmän valit-
semastaan aiheesta. Esitelmä pidetäänmuu-
ten normaalis�, mu�a etukäteen valitaan
yksi kirjain, jolla kaikkien esitelmänpitäjän
käy�ämien sanojen tulee alkaa.

Lyhyt esitelmä omasta lempiaiheesta ilman
sanoja: Yksi kerrallaan pitää suunni�e-
lema�oman lyhyen esitelmän valitsemas-
taan aiheesta. Esitelmässä ei kuitenkaan käy-
tetä lainkaan sanoja, vaan aihe esitellään
pantomiimina.

Lyhyt esitelmä omasta lempiaiheesta vaah-
tokarkkien kanssa: Yksi kerrallaan pitää
suunni�elema�oman lyhyen esitelmän valit-
semastaan aiheesta. Esitelmä pidetään
muuten normaalis�, mu�a esitelmän-
pitäjällä on suu täynnä vaahtokarkkia.

Lyhyen esitelmän sijaan voidaan valita mikä
tahansamuukin esiintymisharjoitus, jossa on

puhe�a. Kynnystä voidaan madaltaa sillä,
e�ä esiintymään tulee kaksi ryhmäläistä
kerrallaan esim. keskustelemaan valitusta
aiheesta. Esitelmä on vali�u esimerkiksi
siksi, e�ä mones� esiintymisjännitys lii�yy
nimenomaan esitelmien pitämiseen. Harjoi-
tuksilla on tarkoitus ohjata huomio johonkin
”tehtävään”, jolloin jännitysoireisiin keskit-
tyminen vähenee.
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L I I T T E E T
ARVOJEN OSTOSLISTA

Mie�, mitä asioita toivot elämäsi sisältävän. Mikä sinulle on tärkeää ja tavoiteltavaa? Mitä ostaisit
osaksi omaa elämääsi, minkä asioiden osuu�a kasva�aisit? Ras�ta valintasi.

Vapaa-aika
o Uusien asioiden oppiminen
o Matkustaminen
o Rentoutuminen tai mie�skely
o Harrastus tai liikunta
o Taide, musiikki tai kirjallisuus
o Perhe ja ystävät
o Läheisten au�aminen
o Iloinen yhdessäolo
o Tunteiden ja henkilökohtaisten asioiden jakaminen
o Uusien ihmisten tapaaminen
o Ryhmään tai harrastusporukkaan kuuluminen

Rakkaus
o Pitkäaikainen sitoutuminen ja uskollisuus
o Kumppanuus ja yhteiset kiinnostuksenaiheet
o Fyysinen läheisyys ja seksi
o Roman�ikka ja jännitys
o Tunneyhteys kumppanin kanssa

Työnteko
o Suuren varallisuuden ansaitseminen
o Haastavan tai luovan työn teko
o Muiden au�aminen
o Joustavuus tai itsenäisyys
o Työn helppous ja vähästressisyys

Henkisyys
o Rukous tai mie�skely
o Usko ja uskonnon harjoi�aminen
o Hengelliseen tai henkiseen yhteisöön kuuluminen
o Tunne yhteydestä suurempaan voimaan

Yhteisöllisyys
o Polii�nen �edostaminen tai mukanaolo poli�ikassa
o Vapaaehtoinen au�amistyö
o Ympäristönsuojelu
o Isänmaallisuus
o Ee�syys, reiluus ja rehellisyys

Mieli ja keho
o Terveellinen syöminen
o Säännöllinen kuntoilu
o Terve mieli
o Stressinhallintakyky
o Pitkä elinikä

Palaute Päivämäärä:
Tukikurssi jänni�äjille

PALAUTE

Minkälainen olo kurssin työskentelystä jäi?

Kerro omin sanoin, mitä hyötyä koet saaneesi kurssille osallistumisesta.

Miten kehi�äisit kurssin sisältöä ja toimintaa? Mitä toivoisit enemmän tai mitä voitaisiin vähentää
ryhmätoiminnassa?

Muita ajatuksia tai terveisiä:


