
Omannäköinen elämä hyvinvointia 
vahvistamassa
Mari Sarjanen, psykologi



Päivän teemoina 
hyvinvointia tukevat 

- Psykologiset 
perustarpeet

- Itsemyötätunto



Kolme psykologista 

perustarvetta, jotka luovat 

hyvinvointia ja sisäistä 

motivaatiota elämän osa-

alueilla 

 itsenäisyys

 pystyvyys

 yhteenkuuluvuus



POHDINTA

 Itsenäisyys: Miten voit / olet 
voinut vahvistaa itsenäisyyttä?

 Pystyvyys: Mitä voit ja pystyt 
tekemään? Mistä nautit ja saat 
iloa? Miten voit vahvistaa 
pystyvyyttä?

 Yhteenkuuluvaisuus: Mitkä ovat 
sinulle tärkeitä ihmissuhteita ja 
yhteisöjä johon kuulut, miten vaalit 
niitä?

Miten voit tukea lähipiirisi 
psyykkisiä tarpeita?



Empatia 

 Kykyä asettaa itsensä toisen asemaan, 

ymmärtää toisen ihmisen tunteita ja 

ajatuksia, mielen toimintaa ja 

käyttäytymistä

 Empaattinen ihminen ei ylennä eikä 

alenna itseään suhteessa toiseen

 Ei säälittele tai voivottele vaan kykenee 

myötäelämään. Ei mene tunnetilaan 

mukaan. 



Itsemyötätunto

 ” Kohtele itseäsi kuin henkilöä kenestä 

välität, erityisesti vaikeina hetkinä”

 Kykyä suhtautua itseen ystävällisesti ja 

lempeästi silloinkin, kun on kohdannut 

vastoinkäymisiä tai epäonnistunut jossain

 Ymmärtäminen, että haavoittuvuus, 

virheet ja kärsimys ovat osa kaikkien 

elämää.  Ihmisenä oleminen tarkoittaa 

epätäydellisyyttä.



 Itsen kohtelua ikään kuin viisaan 

vanhemman tavoin – ymmärtäen, 

lohduttaen ja samalla rajoja 

asettaen



Itsemyötätunnon kolme 

vaihetta

 Havaitseminen, huomaaminen että sinulla 

on vaikeaa 

 Aikomus, että tarjoat lohtua ja ymmärrystä 

itsellesi 

 Keinoja, joiden avulla voit pitää huolta 

itsestäsi erityisesti vaikeina hetkinä



Hoiva, ystävällisyys ja 
lohdutus itseä kohtaan –
laaja keinovalikoima

 Havainnointiin, ajatteluun, pohdintaan 

liittyviä harjoitukset

 Keholliset harjoitukset  - esim. 

hengityksen havainnointi, koko kehon 

harjoitus/rentoutus

Mielikuvaharjoitukset, esim. 

mielipaikkaharjoitus



Auttavat keinot

Mieti jokin vaikea kokemus elämästäsi. 

Se voi olla lyhyt hetki tai pidempi 

ajanjakso. Kirjaa ylös keinoja, jotka 

auttoivat sinua tässä tilanteessa. 

KESKUSTELE pienryhmässä 

keinoista, jotka ovat teitä auttaneet.



Kun olet seuraavan 

kerran vaikeassa 

tilanteessa, voit kysyä 

itseltäsi: 

”Mikä olisi auttavaisinta 

minulle juuri nyt?”



Myötätuntoiset näkökulmat

Mitä sanoisin ystävälle, jos hän olisi 

samassa tilanteessa kuin minä tällä 

hetkellä?

Kuvittele joku viisas, lämminhenkinen 

ihminen. Mitä hän sanoisi sinulle tässä 

tilanteessa?



Miten osoitan 

ystävällisyyttä ja 

lempeyttä itseäni ja 

muita ihmisiä kohtaan?

KIITOS


