
PSYKOLOGISEN JOUSTAVUUDEN
MUISTILISTA

 

Olen halukas tuntemaan _______________________________ (sisäiset tuntemukset)
 
tehdäkseni _______________________________ (konkreettiset askeleet) ja näin kulkea kohti 

minulle tärkeitä asioita kuten _________________________. Mikäli tilanteessa herää 

häiriöitä _________________________ (sisäisiä tai ulkoisia), voin _________________________

(asioita, jotka auttavat minimoimaan häiriöiden vaikutukset).
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SMART-TAVOITTEET
KOHTI SINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA

 
S – selkeästi määritelty, konkreettinen. Mitä aiot tarkalleen ottaen tehdä? 
Kuvaa suunnitelmasi tähän mahdollisimman tarkkaan.

Kuinka todennäköisesti toteutat suunnitelmasi (1-10)?

Mikä auttaa sinua muistamaan, mitä haluat tehdä?

M – mitattavissa: mistä tiedät, että tavoite on saavutettu? 
Millä tavoitteen saavuttamista on mahdollista mitata?

A – aikaan sidottu: koska tarkalleen aiot tehdä asian? Laita tähän päivä ja
kellonaika, mikäli vain mahdollista.

R – realistinen: mitä tavoitteen toteuttaminen vaatii? Pitääkö sitä ennen tehdä
jotain muuta? Onko se nykytilanteessa toteutettavissa (aika, raha, terveys, taidot..)?

T  – tavoittelemisen arvoinen: mitä sinulle tärkeää asiaa 
kohti tämän asian tekeminen vie?
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TAVOITTEEN TOTEUTUMISEN SEURANTA
MITEN ONNISTUIT TÄLLÄ KERRALLA?

 

Millaisia mielensisäisiä esteitä huomasit ennen toimintaasi tai sen aikana? 

Mitä siitä seurasi?

MIKÄLI ET TÄLLÄ KERRALLA ONNISTUNUT TOTEUTTAMAAN TAVOITETTASI:

Mitä voisit tehdä seuraavalla kerralla toisin? Onko suunnitelmaa tarpeen muokata?

Mitä esteitä nousi toiminnan tielle?

Mitä ystävällistä voisit sanoa itsellesi?

MIKÄLI ONNISTUIT TOTEUTTAMAAN TAVOITTEESI:

Mikä auttoi sinua onnistumaan?

Kuinka vaikeaa se oli (todella helppoa 1 - todella vaikeaa 10)?

Mitä haluat tehdä seuraavaksi? 

Mitä haluat tehdä seuraavaksi? 

Mihin asti pääsit? Otitko joitain askeleita toivomaasi suuntaan? 
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Päivä ja
kellonaika

Kuinka läsnä olen
tässä hetkessä
ennen harjoitusta
(1-10)

Käyttämäni
harjoitus

Kuinka läsnä
olen tässä
hetkessä
harjoituksen
jälkeen (1-10)

Muita mahdollisia
huomioita
tilanteesta

     

     

     

     

     

     

ANKKUROINTIHARJOITTELU
 

 

Ankkuroinnilla tarkoitetaan taitoa palata tähän hetkeen ja huomata tilanne ja mielessä herääviä tuntemuksia.
Ankkurointitaitoa on mahdollista vahvistaa harjoittelemalla. Kirjaa tähän lomakkeeseen harjoituksen
ajankohta ja arvioi, kuinka läsnä olet tässä hetkessä sekä ennen harjoitusta että sen jälkeen asteikolla 1-10,
jossa 1: täysin uppoutuneena omaan mieleen 10: 100% tässä hetkessä. Voit kirjata lomakkeeseen myös
muita mahdollisia huomioita.
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Arvo T M E

Ahkeruus: työteliäisyys, omistautuminen    

Aistillisuus: luoda, tutkia ja nauttia kokemuksista kaikilla viidellä aistilla.    

Anteeksiantavuus: antaa anteeksi itselle tai muille.    

Anteliaisuus: olla antelias itseäni tai muita kohtaan, jakaa toisille
omastaan.

   

Autenttisuus: olla aito oma itseni.    

Avoimuus: harkinta, asioiden tarkastelu monelta taholta, eri näkökulmien
tasapuolinen huomioiminen

   

Avunanto: tukea, rohkaista ja auttaa itseäni ja muita. Olla apuna ja
saatavilla.

   

Hauskuus: hauskojen asioiden etsiminen, luominen, tekeminen.    

Henkisyys: olla yhteydessä itseäni suurempiin asioihin.    

Huumori: nähdä ja arvostaa elämän iloista tai huvittavaa puolta.    

ARVOJEN LAJITTELU
 

 

Valitse jokin elämänalue (esimerkiksi ihmissuhteet, vapaa-aika, työ ja koulutus tai mielen ja kehon
hyvinvointi) ja käy läpi alla oleva arvolista. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä juuri kyseisellä
elämänalueella. Merkitse jokaisen arvon viereen T (todella tärkeä arvo minulle), M (melko tärkeä arvo
minulle) tai E (ei niin tärkeä arvo minulle). Kun olet käynyt listan läpi, palaa arvoihin, jotka merkitsit
todella tärkeiksi (T), ja poimi niistä edelleen 3–5 kaikista tärkeintä arvoa.

Tämä lista kattaa vain joitain yleisimpiä asioita, joita ihmiset arvostavat. Mikäli sinulle tärkeitä asioita
ei ole listalla, voit kirjoittaa ne listan loppuun tyhjille riveille. Kun olet löytänyt itsellesi tärkeät arvot,
voit miettiä, millaisten tekojen kautta voit tuoda niitä osaksi arkeasi.
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Arvo T M E

Hyväksyntä: olla avoin ja hyväksyvä itseäni, muita ja elämää kohtaan.    

Itsekontrolli: toimiminen itselle tärkeiden asioiden mukaisesti.    

Itsen kehittäminen ja kasvu: tietojen, taitojen tai elämänkokemusten
kartuttaminen. Kehittyminen ihmisenä.

   

Itsenäisyys: omavaraisuus, omien ratkaisujen ja valintojen tekeminen.    

Itsestä huolehtiminen: huolehtia terveydestäni ja hyvinvoinnistani sekä
omien tarpeideni täyttämisestä.

   

Jämäkkyys: pitää ystävällisesti ja kunnioittavasti puoleni ja pyytää
haluamiani asioita.

   

Jännitys: etsiä tai luoda jännittäviä ja stimuloivia kokemuksia.    

Järjestys: huolehtia järjestyksestä ja organisaatiosta.    

Joustavuus: joustaa ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.    

Kärsivällisyys: odottaa kärsivällisesti haluamiani asioita.    

Kauneus: arvostaa, luoda ja hoivata kauneutta itsessäni, toisissa ja
ympäristössäni.

   

Kehittyminen: pyrkimys kohti uuden oppimista, kasvua ja kehitystä.    

Kiitollisuus: olla kiitollinen ja arvostaa positiivisia puolia itsessäni,
toisissa ja elämässä.

   

Kiltteys: olla myötätuntoinen, huomioonottava tai hoivaava itseäni ja
muita kohtaan.
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Arvo T M E

Kunnioitus: kunnioittaa itseäni tai muita, olla kohtelias, huomaavainen ja
hyväksyvä.

   

Läheisyys: henkinen tai fyysinen avoimuus, rehellisyys, jakaminen
läheisissä ihmissuhteissani.

   

Luottamus: pitää sanansa, olla luotettava, uskollinen ja vilpitön.    

Luovuus: olla luova ja kekseliäs, kehittää uutta.    

Mielihyvä: luoda ja antaa mielihyvää itselleni ja muille.    

Mukautuvuus: kunnioittaa ja totella sääntöjä ja velvollisuuksia.    

Myötätunto: ystävällisyyden ja lämmön osoittaminen niitä kohtaan, jotka
kärsivät.

   

Nöyryys: olla nöyrä ja vaatimaton. Antaa saavutusteni puhua puolestaan.    

Oikeudenmukaisuus: oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta
huolehtiminen.

   

Osallistuminen: auttaminen, avustaminen, osanotto, myönteisten
muutosten aikaansaaminen itselleni tai muille.

   

Rakkaus: osoittaa rakkautta tai lämpöä itselleni ja muille.    

Rehellisyys: olla rehellinen ja vilpitön itselleen ja muille.    

Rohkaisevuus: kannustaa ja palkita omia tai toisten merkityksellisiä
tekoja.

   

Rohkeus: olla rohkea ja urhea. Jatkaa sitkeästi pelosta, vaikeuksista tai
uhista huolimatta.

   

Mielen jumeista joustavuuteen                                                                                                                      Janna Meunier 2023



Arvo T M E

Romanttisuus: olla romanttinen, osoittaa rakkautta ja muita voimakkaita
kiintymyksen tunteita.

   

Seikkailu: olla seikkailunhaluinen, etsiä, luoda tai tutkia aktiivisesti uusia
tai jännittäviä kokemuksia.

   

Seksuaalisuus: tutkia tai ilmaista seksuaalisuuttani.    

Sitkeys: eteenpäin ponnistelu hankaluuksista tai vaikeuksista
huolimatta.

   

Säästäväisyys: rahan tai tavaroiden harkitsevainen käyttö. Kierrätys,
rikkinäisen korjaus.

   

Taitavuus: kehittää ja käyttää taitojani täysillä.    

Tasa-arvo: kohdella muita tasa-arvoisena itseni kanssa ja toisin päin.    

Tasapuolisuus: olla reilu itseäni ja toisia kohtaan.    

Tietoisuus itsestä: olla tietoinen ajatuksistani, tunteistani ja
toiminnastani.

   

Turvallisuus: turvata ja suojella omaa ja toisten turvallisuutta.    

Tässä hetkessä oleminen: ottaa kokemus tästä hetkestä vastaan
tietoisesti, avoimesti ja uteliaasti.

   

Uteliaisuus: olla utelias, avoin ja kiinnostunut; tutkia ja löytää uusia
asioita.

   

Valta: käyttää vaikutusvaltaa toisiin; johtaa, järjestellä, viedä asioita
eteenpäin.
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Arvo T M E

Vapaus: elää vapaasti, valita itse kuinka elää ja käyttäytyä ja auttaa
toisia tekemään samoin.

   

Vastavuoroisuus: rakentaa ihmissuhteita, joissa antaminen ja ottaminen
ovat tasapainossa.

   

Vastuu: olla vastuuntuntoinen, kantaa vastuu omasta toiminnastaan.    

Välittäminen: osoittaa välittämistä itseäni, toisia ja ympäristöäni
kohtaan.

   

Yhteistyö: toimia hyvässä yhteistyössä toisten kanssa.    

Yhteys: huomion jakamaton suuntaaminen tekeillä oleviin asioihin ja
ympärilläni oleviin ihmisiin.

   

Ymmärrys: pyrkimykset ymmärtää toisten ihmisten tilanne tai
näkökulma.

   

Ystävällisyys: olla ystävällinen ja hyväntahtoinen itseäni tai muita
kohtaan.
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TAVOITTEENI ON SE ON MINULLE TÄRKEÄ,  KOSKA. .

SEURAAVA ASKELEENI ON

ENNAKOIMIANI ESTEITÄ

TOIMINTASUUNNITELMANI

YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS ASKELEESTA:  MILLOIN,  MISSÄ,  MITÄ?

ASKELEITA,  REITTI KOHTI TAVOITETTANI:  ENSIN. . . ,  SITTEN. . ,  SITTEN. . ,  KUNNES. . .

MIKÄ TAI KUKA VOI AUTTAA
ASKELEEN OTTAMISESSA?

MITEN VOIN SEURATA 
ETENEMISTÄNI?

TIEDÄN, ETTÄ SE ON SAAVUTETTU, KUN. .

HIENOA! SULJE VIELÄ HETKEKSI SILMÄSI JA KUVITTELE ITSESI TOTEUTTAMASSA
SUUNNITELMAASI.

SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYS 1-10:  

SELVIYTYMISKEINOJA ESTEIDEN 
VARALTA
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MUREHTIMISEN SEURANTALOMAKE
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MUREHTIMISPUU
 

 

Kysy itseltäsi: voinko tehdä tälle asialle jotain?"

MYÖHEMMIN

Merkitse asia kalenteriin

Siirrä tietoisesti ja ystävällisesti
huomiosi toiseen asiaan

Huomaa sinua vaivaava ajatus

Kysy itseltäsi: "mistä olen huolissani?"

KYLLÄEI

HETI

Anna huolen olla

Anna huolen olla

Siirrä tietoisesti ja ystävällisesti 
huomiosi toiseen asiaan

Anna huolen olla

Siirrä tietoisesti ja ystävällisesti
huomiosi toiseen asiaan

Mitä? Miten? Koska?

Tee toimintasuunnitelma

Toteuta suunnitelma
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UHKIA JA MAHDOLLISUUKSIA
 

 

Mitä vaarallisemmalta meitä huolestuttava asia tuntuu, sitä voimakkaammin se herättää
selviytymisreaktiomme ja sitä vähemmän haluamme olla sen kanssa tekemisissä. Mieli tekee
mielellään ehdottomia mustavalkoluokituksia ja antaa huomattavasti enemmän painoarvoa
kaikenlaisille vaaroille ja negatiivisille asioille, jolloin niiden merkitys ja todennäköisyys kasvavat
todellista suuremmiksi. Turvallisuus ajaa tärkeysjärjestyksessä ohi ja tilanteen tarjoamat
mahdollisuudet jäävät huomiotta. Kun pysähdymme hetkeksi tarkastelemaan muitakin näkökulmia,
voi olla aavistuksen helpompaa päästä eteenpäin mielen jumista ja toimia tilanteessa siten kuin se
ihminen, joka haluaisimme olla.

Kun kohtaat seuraavan kerran sinulle vaikean asian, voitko pysähtyä huomaamaan tilanteen riskit
mutta myös sen sisältämät mahdollisuudet, toisin sanoen sinulle tärkeät asiat? 

Millaisia askeleita voisit ottaa niitä kohti? Kirjaa ne tähän.

Mikäli toteutat suunnittelemasi askeleet, palaa sen jälkeen arvioimaan asian uhkaavuutta uhka -
mahdollisuus -jatkumolle uudelleen.

Kirjoita tähän sinulle tärkeä asia, jota haluaisit edistää tavalla tai toisella. 

Ajattele sitä hetki, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

Millaisia vaaroja siihen liittyy? Millaisia mahdollisuuksia siihen liittyy?

Kummalle puolelle oli helpompaa keksiä asioita?
 

Mihin kohtaan jatkumoa sijoittaisit asian

Uhka Mahdollisuus
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