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Mitä sinun 
kannattaisi tai 
olisi järkevää
tehdä
lisätäksesi 
hyvinvointiasi 
tai terveyttäsi?
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Tietämisen ja toiminnan väliin jää usein kuoppa. 
Sen ylittämiseksi tarvitaan mieli mukaan muutokseen.



Tieto ei muutu automattisesti toiminnaksi

Motivaatio ja sisäiset esteet
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Mieli mukaan muutokseen

Käytäntöä



Anu Tevanlinna
• Psykologi (PsM)
• valmentaja (RCC), mindfulness-ohjaaja CFM®, 

lyhytterapeuttisen työskentelyn sekä eri 
terapiamenetelmien opintoja

• Tietokirjailija
• Kolumnisti
• Missionani on edistää hyvinvointia yksilötasolla



Pysyvä elämäntapamuutos ¹ kestoltaan rajallinen kuuri
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Pysyvämuutos on projektin sijaan prosessi



Tieto ei muutu automaattisesti 
toiminnaksi



Mitattavat tulokset 
ja saavutukset

Käytännön teot ja 
valinnat ”treeni-
ruoka-lepo”

Tilannetekijät
Muut ihmiset, 
seura, sosiaaliset 
normit

Ympäristö

Asenteet

Ajattelumallit

Minätarinat

Motivaatiotekijät

Identiteetti

Tunteet

Sisäinen 
vaativuus tai 
myötätunto

Liikunta- ja 
ruokasuhde

Tavat, tottumukset, 
opitut toimintamallit

Elämänhistoria Uskomukset

Suhde itseen ja 
kehoon

Sisäinen puhe

Mielen toiminta 
ja psyykkiset 
tekijät

Muutokset 
mielessä ja uusien 
psyykkisten 
taitojen harjoittelu

Rationaalinen 
ajattelu, järki, tieto

Fyysinen tila: nälkä, 
jano, väsymys, stressi

Persoonallisuus

Arki, vastuut, 
velvollisuudet

Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat mm.
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…elämäntapamuutosta ei tee tyhjiössä
hääräävä robotti, vaan ihminen.

”Mielihän se kehoa liikuttaa ja 
ruokavalinnat tekee”
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Elämäntapamuutoksen 
onnistumisessa ei ole yksioikoisesti 
kyse vain tiedosta ja siitä, että päättää
tehdä asioita eri tavoin kun ennen,  
sillä..



Mieli mukaan muutokseen
Aina suurimmat muutoksen esteet eivät olet käytännön asioita (kuten aika tai raha). 

Joskus suurimmat esteet ovat omassa mielessä.
Millaisia sisäisiä raja-aitoja sinun on ylitettävä, jotta muutos alkaa soljua?



Tieto ei muutu toiminnaksi 
ilman hyvää syytä

• Miksi viitsisit muuttaa jotain, vaikka on 
helpompaa pysytellä nykyisessä? 

• Miksi laittaisit rajallista aikaasi ja 
energiaasi itsestäsi huolehtimiseen?

• Arvotyöskentely = motivaatiotyöskentely

• => elämäntapamuutos ja sen vaatimat 
arkiset teot saavat syvemmän 
merkityksen

• Arvot = se, mikä on sinulle tärkeää, tuo 
merkitystä elämääsi, antaa elinvoimaa
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1. Kirkasta arvosi

• Mikä on sinulle tärkeää elämässä? 

• Millaista on sinulle hyvä elämä? Mitä
ja miten teet?

• Mikä on vaalimisen arvoista?

• Mikä tuo elämääsi merkitystä?

• Millaista on ydinarvojesi mukainen 
elämä?

• Hyödynnä erilaisia tehtäviä, esim. 
http://www.anutevanlinna.com/arvotehtava.html
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http://www.anutevanlinna.com/arvotehtava.html


2. Löydä arvojesi ja 
elämäntapamuutoksesi yhteys
• Millaisia vaikutuksia esim. liikunnalla, levolla, ravinnolla, 

itsestäsi huolehtimisella sekä fyysisellä ja psyykkisellä
hyvinvoinnilla on siihen, että voit toteuttaa sinulle 
tärkeitä arvoja?

• Jos hyvinvointisi heikkenee merkittävästi tai mentät 
terveytesi, niin millaisia vaikutuksia sillä on arvojesi 
toteuttamiselle?

• Miten kohentunut terveys tai hyvinvointi auttaisi sinua 
elämään arvojesi mukaisesti?

• Toimitko omien arvojesi mukaisesti hoitaessasi 
terveyttäsi tai huolehtiessasi hyvinvoinnistasi?

• Jos arvoissasi on terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä
arvoja, niin näkyykö tämä toiminnassasi?
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• Muutos vaatii aina 
jonkinlaisen ponnistuksen.

• Ihminen harvoin 
ponnistelee ilman syytä.

• Miksi elintapamuutos on 
sinulle merkityksellinen? 
Mitä tärkeää se palvelee?

Muutosmotivaatio



Ajatukset, tunteet ja toiminta ovat kokonaisuus

Toiminta

Ajatus Tunne

”Naapuri kävi 
viikonloppukurssin 

ja kertoi, että tennis 
on vaikeaa.” Epävarmuus

Esimerkki: Haluaisi 
lisätä liikuntaa, haluaisi 
kokeilla tennistä

Ei ilmoitaudu 
tenniskurssille

Mieli yrittää suojata 
hankalilta tunteilta

Uskomme ajatuksia 
totuutena

Pieni nolous
”En ehkä osu palloon 

tenniskurssilla”

”Nolaisin itseni 
täydellisesti ja näyttäisin 

typerältä”
Häpeä
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Yhden kulman muutoksella on vaikutus kahteen muuhun

Toiminta

Ajatus Tunne”En voi tietää 
tennistaitojani ennen 

kuin kokeilen” Epävarmuus

Tulos on erilainen, jos 
esimerkiksi:

Menee vaan kurssille

Säätelee tunteita & etsii 
keinoja edetä hankalista 
tunteista huolimatta (esim. 
kaveri mukaan).
Myös ajatus-tunne -tornadon 
katkaisu toimii 
tunnesäätelykeinona

Muistaa, että ajatus 
on vain ajatus, 

mielen tuote 
(mielen 

medialukutaito)

”Vaikka tennis oli 
naapurille vaikeaa, hänellä 

ei ole samaa kokemusta 
palloilulajiesta kuin 

minulla.”

Etsii uusia näkökulmia

Löytää niin merkityksellisen 
päämäärän, että hetkellistä
epämiellyttävyyttäon 
mielekästä sietää (arvot)

Huomaa, että voi toimia toisin kuin mieli ehdottaa,  
(tietoisuustaidot & itsehavainnointikyky pohjana 
esim. huomaa katastrofiajatukset joita mieli 
ehdottaa)
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Mitä ei tiedosta, 
sitä ei voi 
muuttaa

• Ensimmäinen askel oman 
mielen kanssa työskentelyyn 
on tulla tietoiseksi 
ajatuksista, tunteista ja 
omista reaktioista sekä
niiden vaikutuksesta 
toimintaan

• -> Pysähdy itsesi ääreen
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Uskomukset ja vääristyneet
ajatukset voivat ohjata poispäin
merkityksellisistä tavoitteista
• Havainnoimme, tulkitsemme ja yhdistelemme tietoa

• Ajatukset ovat vain ajatuksia – ihminen ei ole objektiivinen tiedon
vastaanotin

• Ajatusansat ovat yleisiä elämäntapamuutoksen esteitä:

• ”Tenniskurssille ei kannata mennä, koska en kuitenkaan osu palloon” 
(ennustaminen ja katastrofiajattelu)

• ”Turha edes yrittää tehdä kasvisruokaa, kun ei kukaan kuitenkaan
tykkää siitä” (yliyleistäminen)

• ”Pienikin lipsahdus täydellisestä ruokavaliosta on epäonnistuminen” 
(mustavalkoinen ajattelu)

• ”En voi kävellä pikaruokapaikan ohi!” (itseään toteuttava ennuste)

• ”Päivän lopuksi harmittelee suklaapatukan syömistä ja jättää
huomiotta kaikki muut ruokavalinnat” (kielteisyys)

• Mitä näistä tunnistat omassa ajattelussasi?

• Mitä tapahtuisi, jos toimisit päinvastoin kuin mieli ehdottaa?
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Mihin suuntaan tunteet ohjaavat?

Vaikka tunteita ei voi valita, 
olet vapaa valitsemaan suunnan

TÄNNE PÄIN!
VAARA!!!

STOP!
POIS TÄÄLTÄ!

Asiat ja tilanteet, jotka herättävät
miellyttäväksi koettuja tunteita  
(esim. ilo, tyytyväisyys, mielihyvä…)

Asiat ja tilanteet, jotka herättävät
epämiellyttäväksi koettuja tunteita
(esim. pelko, epävarmuus, jännitys, 
syyllisyys, häpeä…)

”Zumbassa on kivaa”
”Lenkillä tulee itsetyytyväinen olo”

”Somesurffailu on kivaa 
(vaikka yöunet kärsivät)”

”Hävettää pukea uimapuku päälle”
”Kuntosalille meneminen jännittää”
”Jos kieltäydyn ylitöistä, pomo jää pulaan 
ja minä olen syyllinen”
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Tieto muuttuu toiminnaksi, kun…

1. … toiminta palvelee henkilökohtaisesti merkityksellistä päämäärää (arvot)
• omakohtaiset oivallukset ja havainnot liikunnan hyödyistä motivoivat usein lääkärin 

kehotusta paremmin
2. … tunnistaa oman mielen toiminnan

• Mieli ei aina tue automaattisesti merkityksellistenkään päämäärien saavuttamista
• Valitse tietoisesti – joskus mielen automaattia vastaan

3. … sovittaa elämäntapamuutoksen itselleen ja elämäänsä sopivaksi
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Tavoitteesta tavaksi



Pienin askelin kohti pysyviä tuloksia

SOPEUTA 
TEKEMINEN ITSELLESI 

& ELÄMÄÄSI 
SOPIVAKSI:

MIKÄ ON SINULLE TAVOITTELEMISEN 
ARVOISTA?

MIKÄ SOPII MIELTYMYKSIISI?

ETENE PIENIN 
ASKELIN: 

MILLÄ MUUTOKSELLA ON SUURIN 
POSITIIVINEN VAIKUTUS 

HYVINVOINTIISI?
MIKÄ ON PIENIN MAHDOLLINEN 

MUUTOS PAREMPAA KOHTI?
HUOMAA SEKÄ MIELEN KANSSA 

TYÖSKENTELY ETTÄ KONKREETTISET 
ELINTAPAMUUTOKSET

RAKENNA UUSIA 
RUTIINEJA:

UUSI RUTIINI 
RAKENTUU 
TOISTOILLA

”KUN… NIIN...”

PIDÄ RUTIINIT 
JOUSTAVINA
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”En ole 
epäonnistunut, 
olen keksinyt
10 000 keinoa, 
jotka eivät toimi”

Thomas Edison
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”Kun tämä 
webinaari 
loppuu, minä….”
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Kiitos!
Ota yhteyttä:
• anutevanlinna.com
• anu@anutevanlinna.com
• Instagram: @psykologi_anu
• LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/anutevanlinna/

https://www.linkedin.com/in/anutevanlinna/

