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• Yksi maailman vanhimmista mielenterveysjärjestöistä, jo vuodesta 1897 alkaen 

- 125 vuotta

• Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö

• Kaikilla on yhtäläinen oikeus hyvään mielenterveyteen

• Politiikkaan ja rakenteisiin vaikuttamista

• Mielenterveyden edistäjä , kehittäjä ja kouluttaja

• Vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä olevien tukija puhelimitse (kriisipuhelin 

p. 010 195 202), kasvokkain, ryhmissä ja verkossa: nuorille esim. Sekasin-chat ja 

Sekasin Gaming.

• Vapaaehtoistoiminta ja paikalliset jäsenjärjestöt (51) 

• Kriisikeskusverkosto (22)

• www.mieli.fi

http://www.mieli.fi/


.fi3

MIELI RY PALVELUKSESSANNE

• MIELI ry vahvistaa mielenterveyden edistämisen osaamista nuorisotyössä sekä tarjoaa käytännönläheistä materiaalia 
teeman käsittelyyn nuorisotyön keinoin. 

• MIELI ry nostaa esiin nuorisotyön vahvaa roolia nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisessa omassa vaikuttamistyössään.

• Vahvistamme pitkäjänteistä mielenterveyttä edistävää toimintakulttuuria ja rakenteita. 

• Lähtökohtina ovat ajatus mielenterveydestä voimavarana sekä nuorten kanssa työtä tekevien  mahdollisuus tukea ja 
vahvistaa jokaisen nuoren mielenterveystaitoja.

VAHVISTAMME TIETOA JA YMMÄRRYSTÄ:

• mielenterveydestä voimavarana, 

• mielenterveydestä terveyden osa-alueena,

• mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä, 

• keinoista vahvistaa mielenterveyttä,

• mielenterveyteen liittyvien asenteiden ja käsitysten tiedostamisesta
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Missiomme: lisätä jokaisen 
aikuisen ymmärrystä ja 
innostusta siitä, että he 
voivat vaikuttaa 
vahvistavasti jokaisen 
nuoren mielenterveyteen 
joka ikinen päivä.
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Mielenterveyden edistäminen

mieli.fi4.12.2022
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Jos tunnet itsesi liian pieneksi, niin vietä yksi yö hyttysen kanssa” 

4.12.2022mieli.fi
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Muistutus: voimme kaikki vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen arjen 
tasolla… 



• Jousipyssyllä ei voi ampua 
kohteeseen, ellei ensin vedä nuolta 
itseään kohti

•→ eli tapa muuttaa jotakin on 
lähteä ensin itsestään liikkeelle

7
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OMAKEHU  –HARJOITUS 
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ITSEMYÖTÄTUNNON 
VOIMA

mielenterveyden tukena 
ja 

itsekritiikin taklaajana

9



MIELENTERVEYDEN JOSSITTELUA… 

• Pystyt istumaan rauhassa vaikeiden uutisten ja 

pettymysten jälkeen

• Jos taloudelliset vaikeudet, maailmantilanne, 

sotauutiset eivät hätkähdytä sinua

• Jos voit rakastaa ihmisiä ympärilläsi ilman ehtoja

• Jos aina nukahdat hyvin päivän päätteeksi

• Jos aina koet tyytyväisyyttä tässä ja nyt

4.12.2022 mieli.fi10

Olet luultavasti koira Jack Kornfield



ME IHMISET SEN SIJAAN TARVITSEMME 
MIELENTERVEYTEMME TUEKSI KEINOJA 
SEN VAHVISTAMISEEN

• Itsekritiikin selättäminen

• Itsemyötätunnon lisääminen

• Ajattelun ja sisäisen puheen valjastaminen mielenterveyden 
vahvistamiseen 
• sanojen voima, hyväksyminen ja irti päästäminen 

• Itsetuntemus, itsearvostus, omien vahvuuksien löytäminen, armollisuus

• Myönteisten tunteiden luominen 

• Selviytymiskeinojen pohtiminen

• Turvaverkon tunnistaminen 
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BARBRA STREISAND (NYKYÄÄN 80 V) 

• https://youtu.be/MWoQW-b6Ph8

• I am a woman in love:

• https://youtu.be/tskm5LWYmIM

4.12.2022 mieli.fi12

https://youtu.be/MWoQW-b6Ph8
https://youtu.be/tskm5LWYmIM


MITEN BARBRA STREISAND LIITTYY 
ITSEKRITIIKKIIN? 

• Hänhän on yksi maailman 

menestyneimmistä laulajista kautta 

aikojen

• Yli 60 albumia

• Levyjä on myyty yli 72 miljoonaa kpl 

• 52 kultalevyä

• Oscar -voittaja

• Grammy –voittaja 

• KUNNES YHTENÄ PÄIVÄNÄ ESIINTYESSÄÄN…

• HÄN UNOHTI LAULUN SANAT 
LAVALLA 

• Tämän seurauksena hän ei esiintynyt 

livenä 27 vuoteen

• Vaikka konserttia kehuttiin 
lehdistössä jälkeenpäin. 

4.12.2022 mieli.fi13 Lähde: Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä. Tammi 2018. 
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Itsekritiikki heikentää mielenterveyttä
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• ihmisistä ¾:stä suhtautuu kriittisesti itseensä

• Yksi tärkeimmistä taidoista, mitä voimme nuorille /itsellemme opettaa ja heissä 
vahvistaa, on itsekritiikin vähentäminen ja myönteisen suhtautumisen 
vahvistaminen omaa itseä kohtaan. 

• Yhteydessä masennukseen, ahdistukseen, uupumukseen, syömishäiriöihin ja 
kielteiseen stressiin.

• Itsekriittisyyden voimakkuus ennustaa myös heikompaa mielenterveyttä.

• Itsekriittisyys saattaa myös lisätä esimerkiksi vitkuttelua, mikä puolestaan 
vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

(Ronnie Grandell, haastattelu Psykopodiaa-podcastissa. Myös kirja ”Irti itsekritiikistä” on hyvä.)
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Itsekriittisyys vaikuttaa monella tasolla
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• Ajattelun tasolla: vihaisia ajatuksia itseä kohtaan, ”olen huono”, ”Miksi en 
tajua mitään” → lisää tunnetta, että itsestä ei ole mihinkään. 

• Tunteiden tasolla: vihaa, turhautumista, inhoa tai häpeää → tunteita, jotka 
nakertavat mielenterveyttä

• Kehon tasolla: tuntuu vanteena pään ympärillä, paineena rintakehällä, 
hengitys voi olla pinnallista.

• Tekemisen tasolla: voi estää harrastusten aloittamisen tai aiheuttaa liiallista 
täydellisyyden tavoittelua, et ole ikinä tyytyväinen siihen, mitä teet, 
uupuminen 

Miten ottaa nuorten kanssa puheeksi itsekritiikki ja opetella lempeämpää 
suhtautumista ja itsemyötätuntoa?
Entä oma suhtautumisesi itseen ja omiin tekemisiisi? 



NYKYAIKA RUOKKII ITSEKRITIIKKIÄ

• Sosiaalinen media ja sen vaikutus

• Vertailupohjana koko maailma → Ajatukset 
siitä, mikä on riittävän hyvää voi hämärtyä

• Rakenteellisella tasolla: Vaatimustasot ovat 
koventuneet → nuoruus pitää suorittaa

• Riittämättömyyden tunne on lisääntynyt →
nuoret, työelämä, menestymisen paineet 

4.12.2022 mieli.fi16
Lähde: Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä. Tammi 2018. 

Millaisia asioita olet itse 
havainnut liittyen itsekritiikkiin? 

Tuleeko esiin nuorten kanssa? 



RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNNE JA ITSEKRITIIKKI

• Nakertaa mielenterveyttä ja koettua 

hyvinvointia

• Kouluterveyskyselyissä tulee esiin 

nuorten kokemat riittämättömyyden 

tunteet, uupumusasteinen väsymys ja 

kielteinen stressi

4.12.2022 mieli.fi17

Sain käytännössä pelkkiä 
kymppejä mutta tunsin 

riittämättömyyttä ja koin, 
ettei minulla ollut mitään 

kontrollia omaan elämääni
Anna, lukiosta valmistunut 
(Kirkko ja kaupunki-lehti)



ITSEKRITIIKIN SYNTYJÄ SYVIÄ

• Mallioppiminen; kodin voima, koulun vaikutus, puutteita itsekriittisyyden rauhoittamiseen 
saaduissa opeissa, ajattelun ja tunteiden säätelyn taidoissa

• Ikävien asioiden välttäminen; ihmisaivot pyrkivät oppimaan ikävien asioiden välttelyn 
taidon → itsekritiikistä voi tulla keino vältellä ikäviä asioita

• Palkitseminen: esim. jos saa hyväksyntää tai huomiota vain silloin, kun onnistuu tai on 
hyvä jossain asiassa. Aina vain parempaan pyrkimisen kannustaminen. Tarkoitus on hyvä 
mutta → nuorisolääkäri Miila Heinosen luento nuorisopsykiatriassa harjoitellaan riman 
madaltamista, kaadutaan ”saappaat jalassa”

• Ympäristön vaikutus: kulttuurin ja arvojen merkitys; yksilö –ja suorituskeskeinen 
arvomaailma koulussa, epärealistinen määrä oppisisältöjä, pärjääminen on arvon mittari, 
suorittamisen ja pärjäämisen eetos

• Kielteinen stressi: mitä enemmän väsymystä ja stressiä, sitä enemmän itsekritiikkiä →
huomio mielenterveyden käteen ja elämän kuormitustekijöihin Nuorilla on perusarjen 
hallinnassa puutteita; nukkuminen ja syöminen, mielenterveyden käden merkitys, 
aikuisten huolten siirtyminen nuoriin

4.12.2022 mieli.fi18 Lähde: Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä. Tammi 2018. 



MITÄ LIIALLISESTA ITSEKRITIIKISTÄ VOI 
SEURATA? 

• Kieltää sinulta kokemuksia: ei pitäisi tehdä, ei saisi jne. 

• Kritisoida: 

• Verrata itseä muihin kielteisellä tavalla

• Alentaa omanarvontunteen kokemusta

• Haukkua itsensä pystyyn ja häpäistä

• Nimitellä itseä 

• Syyllistää ja aiheuttaa huono omaatuntoa

• Herättää epävarmuutta 

• Vaatia ja vahtia loputtomasti

• Sivuuttaa vahvuuksia, hyviä tekoja ja onnistumisia 

4.12.2022 mieli.fi19 Lähde: Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä. Tammi 2018. 



ITSEKRITIIKKI VS. RAKENTAVA SUHTAUTUMINEN

• Keskittyy asioihin, joihin ei voi enää 

vaikuttaa

• On vihamielinen hyökkäävä ja sävyltään 

ankara

• Ampuu alas, herättää epätoivoa

• Ei anna konkreettisia vinkkejä siitä, mitä 

voisi tehdä toisin

• Keskittyy asioihin, joihin voi vaikuttaa

• On lämminhenkinen, sävyltään rakentava 

• Antaa toivoa ja lohduttaa

• Antaa konkreettisia vinkkejä siitä, mitä 

voisi tehdä toisin. 

4.12.2022 mieli.fi20
Lähde: Ronnie Grandell: Irti itsekritiikistä. Tammi 2018. 



KOGNITIIVINEN KOLMIO
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Ajatus

TunneToiminta

Negatiivisten ajatusten kehä, kokeet lukiossa 
alkaa aiheuttaa stressiä, alan uskotella 
itselleni ja ajatella, että en pääse läpi, en osaa 
mitään

Jatkuvat neg.ajatukset alkavat 
vaikuttaa tunteisiin; olo on 
pettynyt, pelokas ja surullinen

Tämä alkaa vaikuttaa siihen, että 
tulee paniikkikohtauksia, alkaa 
vältellä koulunkäyntiä, ei voi 
mennä kokeisiin, stressi on liian 
voimakasta



Kielteiset ajatukset ja tunteet ovat kuin myrkkyä. Niin kauan kuin annos 

pysyy pienenä, niistä ei ole haittaa, mutta suuret annokset murskaavat 

mielen. 

Nobel-palkittu Elizabeth Blackburn ja terveyspsykologi 

Elissa Epel Pitkän ja hyvän elämän biologia. Telomeerit ja 

terveys. 2017

4.12.2022mielenterveysseura.fi
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MIELENTERVEYSTAITONA SISÄINEN PUHE: ”KILLING
YOUR ANTS” 

- Aivotutkija Daniel Amen

- Killing your Automatic Negative Thoughts

- Aivojen selviytymiskeino on suoltaa 

varoituksia ja uhkia

- → opettele väittelemään itsesi kanssa 

4.12.2022 mielenterveysseura.fi23

Automatic Negative Thoughts = ANT

=muurahainen



YLEISIÄ ANTS:EJA (AUTOMAATTISIA 
NEGATIIVISIA AJATUKSIA) 

• Ajattelumallien tunnistaminen ja haastaminen

• Suurentelu 

• Yliyleistäminen 

• Mustavalkoisuus 

• Leimaaminen 

• Katastrofiajattelu 

• Mielivaltaiset päätelmät 

• Henkilökohtaistaminen

• Märehtiminen

• Murehtiminen

4.12.2022 vahvistamo.fi24

Muurahaisajatukset kehossa:
• Aivoissa erittyy stressihormoneja, 

jotka saavat meidän voimaan 
huonosti

• Käsistä tulee kylmät
• Hikoiluttaa
• Hengitys nopeutuu
• Lihakset jännittyvät
• Ajattelu sumentuu

Positiiviset ajatukset kehossa:
• Mielihyvähormonien erittyminen
• Käsistä tulee lämpimät ja kuivemmat
• Hengitys hidastuu
• Lihakset rentoutuvat
• Onnellisempi olo

Amen, D. 2013. The End of Mental Illness s. 84
Amen, D. 2020. Your Brain is Always Listening. 

Ks. HUS Mielentervesytalo, ahdistuksen oma-apuohjelma 
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/osio2.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Pages/osio2.aspx


MITEN HUISKIA MUURAHAISIA?

OMAN MIELEN SALAKUUNTELU

Mitä ajattelet? 
• Tee ajatuksesi näkyväksi; kirjoita niitä ylös

• Alussa tätä pitää tehdä usein.

• Kaikkia ajatuksia ei tarvitse säilyttää. 

• Mitkä ajatukset tuovat energiaa? 

• Mistä ajatuksista voit luopua?

• Onko ajatuksesi totta? 

• Tiedätkö ihan varmasti, että se on totta? 

• Kuka olisit ilman tuota ajatusta? 

• Ostaisitko tuon ajatuksen? 

• Antaisitko tämän ajatuksen ystävälle? 

4.12.2022 vahvistamo.fi26



ARVOSTELEVAN SISÄISEN PUHEEN 
MUUTTAMINEN

• Opettele tuntemaan sisäinen kriitikkosi

• Onko sisäisellä kriitikolla jotain vakiolauseita? 

• Millainen ääni sisäisellä kriitikolla on? 

• Sisäisen puheen muuttaminen: Oksitosiinia eli 

mielihyvähormoneja vapautuu kehossa, 

stressihormonit vähenee. 

4.12.2022 mieli.fi27

TOP 10 – Pään sisäinen 
soundtrack - biisilista
1. Aina mä epäonnistun
2. Minusta ei ole mihinkään
3. Tää on toivotonta, eikä 

muuksi muutu
4. Musta tuntuu, että mulla 

on päässä vikaa
5. Kaikki muut on jotenkin 

kartalla… 
6. Elämä on kurjaa, kun sen 

oikein ymmärtää
7. Ei oo motii, ei jaksa
8. Mikään ei kannata
9. Meidän suvussa ny vaan 

ei onnistuta
10. En pysty… en pysty… 

Mikä voisi olla uusi 
soittolista? Mitkä biisit 
top 10:iin? Miten autat 
nuoria sisäisen kriitikon 

muuttamisessa sisäiseksi 
kannustajaksi? 

Elävän elämän 
esimerkkejä 

(aikuiset)



TOP 10 –UUSI SISÄINEN SOITTOLISTA

• Kun muutat sisäistä puhetta: 

Oksitosiinia eli mielihyvähormoneja 

vapautuu kehossa, stressihormonit 

vähenee. 

4.12.2022 mieli.fi28

TOP 10 – uusi soittolista

1. Tästä tulee hyvä
2. Paistaa se aurinko risukasaankin 
3. Asioilla on tapana järjestyö
4. Aina on päivä uusi
5. Kokeillaas vielä kerran
6. Ei haittaa, vaikka mokaa
7. Pahinta, mitä voi tapahtua on, 

että onnistuu 
8. Van välttää
9. Se on siinä
10.Maasta se pienikin ponnistaa
11.Olen suuri ihme

Kriitikosta 
kannustajaksi; ota pari 

ja luo kannustava 
soittolista 



MITEN MUUTTAA SISÄISTÄ PUHETTA?
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Mitä ajattelet? 
• Tee ajatuksesi näkyväksi; kirjoita niitä ylös
• Alussa tätä pitää tehdä usein
• Kaikkia ajatuksia ei tarvitse säilyttää
• Mitkä ajatukset tuovat energiaa? 
• Mistä ajatuksista voit luopua?
• Onko ajatuksesi totta? 
• Tiedätkö ihan varmasti, että se on totta? 
• Kuka olisit ilman tuota ajatusta? 
• Ostaisitko tuon ajatuksen? 
• Antaisitko tämän ajatuksen ystävälle? 



SISÄINEN PUHE JA AIVOKIRURGI JUHA
HERNESNIEMI

• Ennen jokaista leikkausta Hernesniemi kävi tapaamassa 

potilasta kahden kesken.

• En missään nimessä pelotellut komplikaatioilla, kuten olen 

jossain päin maailmaa nähnyt tehtävän. Ennen leikkausta 

potilaat tarvitsevat tsemppiä ja toivoa siitä, että kaikki menee 

hyvin.

• Leikkaukset eivät hermostuttaneet ainoastaan potilaita. 

Hernesniemen oli voitettava leikkaamista ja sen seurauksia 

kohtaan tuntemansa pelko uudestaan ja uudestaan.

• Hän kuvaa sitä, kuinka sai kannustettua itsensä leikkaussaliin.

”Olet kokenut, olet kokenut, selviät tästäkin.”

4.12.2022 30

Haastattelu: Kirkko ja kaupunki 28.10.2022
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ÄLÄ PIHTAA MYÖNTEISTÄ PALAUTETTA

• Ota tavaksi viljellä pieniä, spontaaneja 
kohteliaisuuksia ja kehuja

• Älä odota, että nuori on tehnyt jotain isoa ja 
mullistavaa → huomaa pienet jutut ja pienet 
edistysaskeleet

• Parin kanssa: Millaista myönteistä palautetta 
olet viimeksi kertonut jollekin? Työkaverille? 
nuorelle? Läheisille? Kaupan kassalle? 

• Kenelle tahansa, kotona tai töissä? 
4.12.2022 31
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MYÖNTEISEN MINÄKUVAN VAHVISTAMISEN 
-HARJOITUS

• Nimeä ainakin viisi asiaa, joissa olet hyvä
• Nimeä ainakin viisi asiaa, jotka ovat vahvuuksiasi
• Nimeä ainakin 10 asiaa, missä olet onnistunut (tämän viikon aikana, 

tämän kk aikana, viimeisen vuoden aikana)
• Keneltä saat sparrausta?
• Kenelle sinä annat tukea ja sparrausta?

Lue lisää: Satu Kaski ja Marianne Miettinen, Onnistumisen taidot, 2018



WHAT WENT WELL -HARJOITUS

Mikä meni tänään hyvin? Kirjoita ylös 3 asiaa.

Tee harjoitus joka päivä.  

Post it –lappuharjoitus: kirjoita asiat eri 

värisille post it –lapuille. Laita laput 

läpinäkyvään maljakkoon. Pikkuhiljaa hyvien 

asioiden määrä konkretisoituu lappujen 

muodossa. Lapuissa olevia asioita voi vaikka 

muutaman kk välein lukea. 

Martin Seligman; positiivisen psykologian kotitehtävä

4.12.2022 mielenterveysseura.fi33



ITSEVAHVISTAMINEN -HARJOITUS 

• Menetelmä neutraloida osa itse-epäilyksistä, joita sinulla saattaa olla 

• Listaa 10 ominaisuutta, jotka ovat sinulle tärkeitä; esimerkiksi huumorintaju, 

luovuus, itsenäisyys, sosiaaliset taidot tai jokin muu kyky

• Valitse niistä tärkein ja kuvaile, miksi sillä on merkitystä

• Kuvaile tilannetta, jolloin sillä oli merkitystä 

• Vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja uskomuksia 

• Tutkimuksissa on huomattu, että itsevahvistamisen harjoitus vahvistaa 

omanarvontuntoa toisten negatiivisia odotuksia vastaan ja torjuu negatiivisia 

stereotypioita 

4.12.2022 mielenterveysseura.fi34
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3 etäännyttämisen keinoa stressin selättämiseen
Kielellinen: 

Ajattele jotain stressaavaa tilannetta ja puhu itsestäsi 3. persoonassa: esim. 

Miksiköhän ”Elina” on nyt hermostunut? Tutkimuksen mukaan minä-muodon 
välttäminen lievittää vaaran tuntua, ahdistusta ja häpeää sekä vähentää 
vatvomista (Ayduk ja Kross)

Ajallinen
Ajatusten suuntaaminen kaukaiseen tulevaisuuteen vs. lähitulevaisuuteen
Kysy itseltäsi: vaikuttaako tämä tapahtuma elämääni vielä kymmenen vuoden  
kuluttua?

Visuaalinen
Vetäydy ja tarkastele tilannetta kuin katselisit elokuvaa → siirrät  tapahtuman 
pois tunneaivoista ja pääset tarkastelemaan sitä puolueettomammin. 

(Neuropsychologia 75. Aug 2015) Teoksessa Pitkän ja hyvän elämän biologia. 2017)
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MIELI RY:n julisteet
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Hyvän mielen materiaalit

• Mielenterveys voimaksi –käsikirja nuorisotyöhön

• Hyvän mielen vuosikello (suunnittelun ja ideoinnin väline)

• Hyvän mielen treenivihko ohjaajan opas (ryhmille + 
treenivihon tueksi)

• Hyvän mielen treenivihko tehtävävihko nuorille

4.12.2022
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MIELENTERVEYS VOIMAKSI KUVAKORTIT 2.0

65 uutta kuvakorttia

Nuorten kanssa työtä tekeville

Kuvat ovat media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkintoa opiskelevien opiskelijoiden ottamia. 

Graafisen suunnittelun teki graafisen suunnittelun 
opiskelija. 

Sisältää ideavihkosen

Maksutta koulutuksissa. 

Verkkokauppaan tulossa loppusyksystä (Hinta 
postikuluineen 20 €)
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•
•

•

•

•

•

https://www.viacharacter.org/
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**********************************
Mielenterveyden edistämisen 
ilosanomaa nuorten kanssa 

työtä tekeville
**********************************

Elina Marjamäki
p. 040 678 7295
elina.marjamaki@mieli.fi

mailto:elina.marjamaki@mieli.fi

